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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Titeln 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

om inrättande av Europeiska 

arbetsmyndigheten 

om inrättande av Europeiska myndigheten 

för arbete och social trygghet 

(Text av betydelse för EES och Schweiz) (Text av betydelse för EES och Schweiz) 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter, 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 

etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) till de 

grundläggande principerna för den inre 

marknaden i unionen. 

(1) Skyddet av sociala rättigheter och 

arbetstagares rättigheter, fri rörlighet för 

arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) och 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna till de 

grundläggande principerna för den inre 
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marknaden i unionen. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska 

unionen verka för en mycket 

konkurrenskraftig social marknadsekonomi 

som siktar på full sysselsättning och 

sociala framsteg och främjar social rättvisa 

och socialt skydd. Enligt artikel 9 i EUF-

fördraget ska unionen vid fastställandet och 

genomförandet av sin politik och 

verksamhet bl.a. beakta de krav som är 

förknippade med främjandet av hög 

sysselsättning, garantier för ett fullgott 

socialt skydd, kampen mot social 

utestängning samt en hög utbildningsnivå 

och en hög hälsoskyddsnivå för människor. 

(2) Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska 

unionen verka för en mycket 

konkurrenskraftig social marknadsekonomi 

som siktar på full sysselsättning och 

sociala framsteg, främja social rättvisa 

och socialt skydd, bekämpa social 

utestängning och diskriminering och 

främjar social rättvisa och socialt skydd, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, 

solidaritet mellan generationerna och 

skydd av barnets rättigheter, samt främja 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning och solidaritet mellan 

medlemsstaterna. Enligt artikel 9 i EUF-

fördraget ska unionen vid fastställandet och 

genomförandet av sin politik och 

verksamhet bl.a. beakta de krav som är 

förknippade med främjandet av hög 

sysselsättning, garantier för ett fullgott 

socialt skydd, kampen mot social 

utestängning samt en hög utbildningsnivå 

och en hög hälsoskyddsnivå för människor. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter lyfter fram att alla har rätt till 

snabb och skräddarsydd hjälp för att 

förbättra utsikterna att anställas eller 

starta eget företag. Var och en har rätt att 

överföra intjänade socialförsäkrings- eller 

utbildningsrättigheter vid övergången 

mellan olika anställningar. Ungdomar 
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har rätt till vidareutbildning, praktikant- 

och lärlingsplatser eller ett 

anställningserbjudande av god kvalitet. 

Arbetslösa personer har rätt till 

individanpassat, kontinuerligt och 

konsekvent stöd. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Europeiska arbetsmyndigheten 

(nedan kallad myndigheten) bör inrättas för 

att bidra till att stärka rättvisan på och 

förtroendet för den inre marknaden. I detta 

syfte bör myndigheten hjälpa 

medlemsstaterna och kommissionen att 

stärka tillgången till information för 

enskilda och arbetsgivare om rättigheter 

och skyldigheter i situationer som rör 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna 

samt tillgång till relevanta tjänster, stödja 

efterlevnad och samarbete mellan 

medlemsstaterna för att garantera en 

effektiv tillämpning av 

unionslagstiftningen på dessa områden 

samt medla och underlätta lösningar vid 

gränsöverskridande tvister eller störningar 

på arbetsmarknaden. 

(5) Med tanke på de många 

utmaningarna för en effektiv tillämpning 

av unionens bestämmelser om 

arbetstagares rörlighet över gränserna 

och samordningen av de sociala 

trygghetssystemen och problemen med att 

förbättra samarbetet på EU-nivå inom 

dessa områden bör emellertid Europeiska 

myndigheten för arbete och social 

trygghet (nedan kallad myndigheten) 

inrättas för att stärka förtroendet för den 

inre marknaden, samt för att förbättra 

rörligheten, i synnerhet arbetskraftens 

rörlighet och tillhandahållandet av 

tjänster över gränserna . I detta syfte bör 

byrån hjälpa medlemsstaterna och 

kommissionen att stärka tillgången till 

information för enskilda och arbetsgivare 

om rättigheter och skyldigheter i 

situationer som rör arbetstagarnas rörlighet 

över gränserna och tillhandahållandet av 

tjänster över gränserna samt tillgång till 

relevanta tjänster, stödja efterlevnad och 

samarbete mellan medlemsstaterna för att 

garantera en effektiv och ändamålsenlig 

tillämpning och verkställighet av 

unionslagstiftningen på dessa områden, 

bidra till åtgärder mot arbetslösheten, 
samt medla och underlätta lösningar vid 

gränsöverskridande tvister eller störningar 

på arbetsmarknaden. 

 

Ändringsförslag  7 
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Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Myndigheten bör bedriva sin 

verksamhet på områdena arbetstagarnas 

rörlighet över gränserna och samordning av 

de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri 

rörlighet för arbetstagare, utstationering av 

arbetstagare och utpräglat mobila tjänster. 

Den bör också stärka medlemsstaternas 

samarbete mot odeklarerat arbete. När 

myndigheten under sin verksamhet får 

kännedom om misstänkta oriktigheter, 

även på unionsrättsliga områden som ligger 

utanför dess uppdrag, såsom kränkningar 

av arbetsvillkor, hälso- och 

säkerhetsbestämmelser eller anställning av 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, 

bör den kunna rapportera dem och 

samarbeta i dessa frågor med 

kommissionen, behöriga unionsorgan och 

nationella myndigheter beroende på vad 

som är tillämpligt. 

(6) För att säkerställa att myndigheten 

fungerar effektivt måste dess syfte liksom 

dess uppgifter och ansvarsområden 

definieras klart och tydligt, så att det 

säkerställs att myndighetens uppgifter och 

befintliga organs uppgifter kompletterar 

varandra. Myndigheten bör bedriva sin 

verksamhet på områdena arbetstagarnas 

rörlighet över gränserna och samordning av 

de sociala trygghetssystemen, inbegripet fri 

rörlighet för arbetstagare, utstationering av 

arbetstagare och tillhandahållandet av 

tjänster över gränserna, såsom inom 

transportsektorn. Den bör också stärka 

medlemsstaternas samarbete mot 

odeklarerat arbete. När myndigheten under 

sin verksamhet får kännedom om 

misstänkta oriktigheter, även på 

unionsrättsliga områden som ligger utanför 

dess uppdrag, såsom kränkningar av 

arbetsvillkor, hälso- och 

säkerhetsbestämmelser, odeklarerat arbete 

och inskränkningar av rättigheter och 

förmåner eller anställning av 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, 

bör den rapportera dem på ett effektivt sätt 

och utan onödigt dröjsmål och samarbeta i 

dessa frågor med kommissionen, behöriga 

unionsorgan och nationella myndigheter. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Myndigheten bör bidra till att 

underlätta den fria rörligheten för 

arbetstagare enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 492/201139, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/54/EU40 och Europaparlamentets och 

(7) Myndigheten bör bidra till att 

motverka social dumpning och underlätta 

den fria rörligheten för arbetstagare enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 492/201139, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/54/EU40 och 
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rådets förordning (EU) 2016/58941. Den 

bör också underlätta utstationering av 

arbetstagare enligt Europaparlamentets och 

rådets direktiv 96/71/EG42 och 

Europaparlamentets och rådet direktiv 

2014/67/EU43, bland annat genom att 

stödja efterlevnaden av dessa bestämmelser 

i de fall de genomförts genom allmänt 

tillämpliga kollektivavtal i 

överensstämmelse med medlemsstaternas 

praxis. Den bör även bidra till 

samordningen av de sociala 

trygghetssystemen enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 883/200444, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 987/200945, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) 

nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) 

nr 574/7248. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/58941. Den bör också underlätta 

utstationering av arbetstagare enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG42 och Europaparlamentets och 

rådet direktiv 2014/67/EU43, bland annat 

genom att stödja efterlevnaden av dessa 

bestämmelser i de fall de genomförts 

genom allmänt tillämpliga kollektivavtal i 

överensstämmelse med medlemsstaternas 

praxis. Den bör även bidra till 

samordningen av de sociala 

trygghetssystemen enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 883/200444, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 987/200945, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 1231/201046, rådets förordning (EG) 

nr 1408/7147 och rådets förordning (EG) 

nr 574/7248. 

_________________ _________________ 

39 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 

2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom 

unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1). 

39 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 

2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom 

unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1). 

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/54/EU av den 16 april 2014 om 

åtgärder som underlättar utövandet av 

arbetstagares rättigheter i samband med fri 

rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 

30.4.2014, s. 8). 

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/54/EU av den 16 april 2014 om 

åtgärder som underlättar utövandet av 

arbetstagares rättigheter i samband med fri 

rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 

30.4.2014, s. 8). 

41 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/589 av den 

13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för 

arbetsförmedlingar (Eures), om 

arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster 

och om ytterligare integration av 

arbetsmarknaderna samt om ändring av 

förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) 

nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1). 

41 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/589 av den 

13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för 

arbetsförmedlingar (Eures), om 

arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster 

och om ytterligare integration av 

arbetsmarknaderna samt om ändring av 

förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) 

nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1). 

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster (EGT L 

18, 21.1.1997, s. 1). 

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster (EGT L 

18, 21.1.1997, s. 1). 

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 43 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

44 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 883/2004 av 

den 29 april 2004 om samordning av de 

sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 

30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 

7.6.2004, s. 1). 

44 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 883/2004 av 

den 29 april 2004 om samordning av de 

sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 

30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 200, 

7.6.2004, s. 1). 

45 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 

september 2009 om 

tillämpningsbestämmelser till förordning 

(EG) nr 883/2004 om samordning av de 

sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 

30.10.2009, s. 1). 

45 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 

september 2009 om 

tillämpningsbestämmelser till förordning 

(EG) nr 883/2004 om samordning av de 

sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 

30.10.2009, s. 1). 

46 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1231/2010 av den 

24 november 2010 om utvidgning av 

förordning (EG) nr 883/2004 och 

förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla 

de tredjelandsmedborgare som enbart på 

grund av sitt medborgarskap inte omfattas 

av dessa förordningar (EUT L 344, 

29.12.2010, s. 1). 

46 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1231/2010 av den 

24 november 2010 om utvidgning av 

förordning (EG) nr 883/2004 och 

förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla 

de tredjelandsmedborgare som enbart på 

grund av sitt medborgarskap inte omfattas 

av dessa förordningar (EUT L 344, 

29.12.2010, s. 1). 

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av 

den 14 juni 1971 om tillämpningen av 

systemen för social trygghet när anställda, 

egenföretagare eller deras 

familjemedlemmar flyttar inom 

gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2). 

47 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av 

den 14 juni 1971 om tillämpningen av 

systemen för social trygghet när anställda, 

egenföretagare eller deras 

familjemedlemmar flyttar inom 

gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2). 

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av 

den 21 mars 1972 om tillämpning av 

förordning (EEG) nr 1408/71 om 

tillämpningen av systemen för social 

trygghet när anställda, egenföretagare eller 

deras familjemedlemmar flyttar inom 

gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1). 

48 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av 

den 21 mars 1972 om tillämpning av 

förordning (EEG) nr 1408/71 om 

tillämpningen av systemen för social 

trygghet när anställda, egenföretagare eller 

deras familjemedlemmar flyttar inom 

gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1). 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Härvidlag bör myndigheten 

särskilt bidra till att få 

unionlagstiftningen om transportsektorn 

att genomföras bättre och göra den 

effektivare. Företag inom 

transportsektorn bör kunna begära och få 

lämplig information om sina rättigheter 

och skyldigheter. Dessutom kommer ett 

förstärkt samarbete mellan 

medlemsstaterna på detta område att leda 

till större rättslig säkerhet och därmed 

främja den europeiska arbetskraftens 

rörlighet. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Inrättandet av myndigheten bör inte 

medföra nya rättigheter eller skyldigheter 

för enskilda eller arbetsgivare, inbegripet 

näringsidkare och icke-vinstdrivande 

organisationen, eftersom myndighetens 

verksamhet bör omfatta dem i den mån de 

omfattas av den unionslagstiftning som 

ingår i den här förordningens 

tillämpningsområde. 

(10) Inrättandet av myndigheten bör inte 

medföra nya rättigheter eller skyldigheter 

för enskilda eller arbetsgivare, särskilt små 

och medelstora företag, inbegripet 

näringsidkare och icke-vinstdrivande 

organisationer, eftersom myndighetens 

verksamhet bör omfatta dem i den mån de 

omfattas av den unionslagstiftning som 

ingår i den här förordningens 

tillämpningsområde. Arbetstagarnas 

rättigheter bör dock förbättras avsevärt. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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(11) För att säkerställa att de kan dra 

fördel av en rättvis och effektiv inre 

marknad bör myndigheten främja 

möjligheter för enskilda och arbetsgivare 

att vara rörliga, tillhandahålla tjänster och 

rekrytera var som helst i unionen. Detta 

inbegriper stöd till enskildas rörlighet över 

gränserna genom underlättande av tillgång 

till gränsöverskridande rörlighetstjänster, 

såsom gränsöverskridande jobbmatchning, 

praktikant- och lärlingsutbildningar och 

främjande av rörlighetsprojekt som ”Ditt 

första Eures-jobb” eller ”Erasmus Pro”. 

Myndigheten bör också bidra till tydligare 

information, bland annat om rättigheter och 

skyldigheter enligt unionslagstiftningen, 

och enskildas och arbetsgivares tillgång till 

tjänster, i samarbete med andra av 

unionens informationstjänster, såsom Ditt 

Europa – Rådgivning, och i fullständig 

samverkan och samordning med portalen 

Ditt Europa, som kommer att utgöra 

ryggraden i den nya gemensamma digitala 

ingången53. 

(11) För att säkerställa att de kan dra 

fördel av en socialt rättvis och effektiv inre 

marknad bör myndigheten främja 

möjligheter för enskilda och arbetsgivare 

att vara rörliga, tillhandahålla tjänster och 

rekrytera var som helst i unionen, särskilt 

genom att på olika sätt säkerställa 

tillträdet för personer med 

funktionsnedsättning eller särskilda 

behov. Detta inbegriper stöd till enskildas 

rörlighet över gränserna genom 

underlättande av tillgång till 

gränsöverskridande rörlighetstjänster, 

såsom gränsöverskridande jobbmatchning, 

praktikant- och lärlingsutbildningar samt 

genom insatser för att den ram som 

Europass erbjuder kommer till 

användning och främjande av 

rörlighetsprojekt som ”Ditt första Eures-

jobb” eller ”Erasmus Pro”, såväl som 

underlättande av tillgång till alla andra 

relevanta tjänster i bosättnings- eller 

vistelsemedlemsstaten, såsom hälso- och 

sjukvård. Myndigheten bör också bidra till 

tydligare information, bland annat om 

rättigheter och skyldigheter enligt 

unionslagstiftningen, och enskildas och 

arbetsgivares tillgång till tjänster, i 

samarbete med andra av unionens 

informationstjänster, såsom Ditt Europa – 

Rådgivning, och i fullständig samverkan 

och samordning med portalen Ditt Europa, 

som kommer att utgöra ryggraden i den 

nya gemensamma digitala ingången53. 

_________________ _________________ 

53 Förordning [gemensam digital ingång 

COM(2017) 256]. 

53 Förordning [gemensam digital ingång 

COM(2017) 256]. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Myndigheten bör därför samarbeta 

med andra relevanta unionsinitiativ och 

(12) Myndigheten bör därför samarbeta 

med andra relevanta unionsinitiativ och 
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unionsnätverk, särskilt Europeiska 

nätverket för offentliga 

arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-

nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 

och Solvit57, samt med berörda nationella 

tjänster, t.ex. de organ som 

medlemsstaterna utsett enligt direktiv 

2011/24/EU58 för att främja likabehandling 

och stödja EU-arbetstagare och deras 

familjemedlemmar eller de nationella 

kontaktpunkterna enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU som ger information om 

hälso- och sjukvård. Myndigheten bör 

också utforska samverkansfördelar med 

det föreslagna europeiska e-kortet för 

tjänster59, särskilt i sådana fall där 

medlemsstaterna väljer alternativet att 

deklarationer om utstationerade 

arbetstagare lämnas in via e-

kortsplattformen. Myndigheten bör 

ersätta kommissionen i fråga om 

förvaltning av den europeiska 

samordningsbyrån för det europeiska 

nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) i 

enlighet med förordning (EU) 2016/589, 

inbegripet definition av användarbehov 

och verksamhetskrav för Euresportalens 

och relaterade it-tjänsters effektivitet, men 

inte tillhandahållande av it eller drift och 

utveckling av it-infrastrukturen, vilket 

kommissionen kommer att sköta även i 

fortsättningen. 

unionsnätverk, särskilt Europeiska 

nätverket för offentliga 

arbetsförmedlingar54, Enterprise Europe-

nätverket55, kontaktpunkterna för gränser56 

och Solvit57, samt med berörda nationella 

tjänster, t.ex. de organ som 

medlemsstaterna utsett enligt direktiv 

2011/24/EU58 för att främja likabehandling 

och stödja EU-arbetstagare och deras 

familjemedlemmar eller de nationella 

kontaktpunkterna enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU som ger information om 

hälso- och sjukvård. 

_________________ _________________ 

54 Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett 

utökat samarbete mellan de offentliga 

arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 

28.5.2014, s. 32). 

54 Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett 

utökat samarbete mellan de offentliga 

arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 

28.5.2014, s. 32). 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

56 Meddelande från kommissionen till rådet 

och Europaparlamentet, Främja tillväxt och 

sammanhållning i EU:s gränsregioner, 

COM(2017) 534. 

56 Meddelande från kommissionen till rådet 

och Europaparlamentet, Främja tillväxt och 

sammanhållning i EU:s gränsregioner, 

COM(2017) 534. 

57 Kommissionens rekommendation av den 

17 september 2013 om principerna för 

57 Kommissionens rekommendation av den 

17 september 2013 om principerna för 
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Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10). Solvit (EUT L 249, 19.9.2011, s. 10). 

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU av den 9 mars 2011 om 

tillämpningen av patienträttigheter vid 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

(EUT L 88, 4.4.2011, s. 45). 

58 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU av den 9 mars 2011 om 

tillämpningen av patienträttigheter vid 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

(EUT L 88, 4.4.2011, s. 45). 

59 COM(2016) 824 final och COM(2016) 

823 final. 

 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att understödja en rättvis, enkel 

och verkningsfull tillämpning av 

unionsrätten bör myndigheten stödja 

samarbete och utbyte av aktuell 

information mellan medlemsstaterna. 

Tillsammans med annan personal bör de 

nationella kontaktpersoner som arbetar vid 

myndigheten understödja 

medlemsstaternas efterlevnad av sina 

samarbetsskyldigheter, påskynda 

kontakterna mellan dem genom rutiner 

utformade för att minska tidsutdräkten 

samt upprätta kontakter med andra 

nationella förbindelseorgan och 

kontaktpunkter enligt unionsrätten. 

Myndigheten bör uppmuntra användning 

av innovativa metoder för ändamålsenligt 

och resurseffektivt gränsöverskridande 

samarbete, inbegripet 

datakommunikationsverktyg som systemet 

för elektroniskt utbyte av 

socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI), och bör bidra till 

ytterligare digitalisering och förbättrade it-

verktyg för utbyte av meddelanden mellan 

de nationella myndigheterna.  

(13) För att understödja en korrekt, 

enkel och verkningsfull tillämpning av 

unionsrätten bör myndigheten förbättra 

samarbetet och utbytet av aktuell 

information mellan medlemsstaterna. 

Tillsammans med annan personal bör de 

nationella kontaktpersoner som arbetar vid 

myndigheten understödja 

medlemsstaternas efterlevnad av sina 

samarbetsskyldigheter, påskynda 

kontakterna mellan dem genom rutiner 

utformade för att minska tidsutdräkten 

samt upprätta kontakter med andra 

nationella förbindelseorgan och 

kontaktpunkter enligt unionsrätten. 

Myndigheten bör framför allt uppmuntra 

användning av innovativa metoder för 

ändamålsenligt och resurseffektivt 

gränsöverskridande samarbete, inbegripet 

datakommunikationsverktyg som systemet 

för elektroniskt utbyte av 

socialförsäkringsuppgifter (EESSI) och 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI), och bör bidra till 

ytterligare digitalisering och förbättrade it-

verktyg för utbyte av meddelanden mellan 

de nationella myndigheterna.  

 

Ändringsförslag  14 
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Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att öka medlemsstaternas 

förmåga att vidta åtgärder mot oriktigheter 

med ett gränsöverskridande inslag vad 

gäller den unionslagstiftning som 

myndighetens verksamhet avser, bör den 

stödja de nationella myndigheterna vid 

samordnade och gemensamma 

inspektioner, även genom att underlätta 

inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 

2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran 

av medlemsstaterna eller efter att de 

samtyckt till myndighetens förslag. 

Myndigheten bör tillhandahålla strategiskt, 

logistiskt och tekniskt stöd till de 

medlemsstater som deltar i samordnade 

eller gemensamma inspektioner, under 

fullständigt hänsynstagande till 

sekretesskrav. Inspektioner bör 

genomföras med de berörda 

medlemsstaternas samtycke och äga rum i 

fullständig överensstämmelse med den 

berörda medlemsstatens nationella 

rättsliga ram, och denna medlemsstat bör 

följa upp de samordnade och gemensamma 

inspektionernas resultat enligt nationell 

rätt. 

(14) För att öka medlemsstaternas 

förmåga att stödja skyddet av de sociala 

rättigheterna och arbetstagarnas 

rättigheter för personer som utövar sin 

rätt till fri rörlighet och för att vidta 

åtgärder mot oriktigheter med ett 

gränsöverskridande inslag vad gäller den 

unionslagstiftning som myndighetens 

verksamhet avser, bör den stödja de 

nationella myndigheterna och 

arbetsmarknadens parter vid nationella, 

samordnade och gemensamma 

inspektioner, även genom att underlätta 

inspektioner enligt artikel 10 i direktiv 

2014/67/EU. Dessa bör äga rum på begäran 

av en eller flera medlemsstater och efter 

att de samtyckt till detta. Myndigheten bör 

tillhandahålla strategiskt, logistiskt och 

tekniskt stöd till de medlemsstater som 

deltar i samordnade eller gemensamma 

inspektioner, under fullständigt 

hänsynstagande till sekretesskrav och krav 

på uppgiftsskydd. Inspektioner måste 

genomföras med den berörda 

medlemsstatens samtycke och äga rum i 

fullständig överensstämmelse med de 

medlemsstaters nationella rättsliga ram på 

vilkas territorium inspektionen utförs, och 

denna medlemsstat bör följa upp de 

samordnade och gemensamma 

inspektionernas resultat enligt den 

medlemsstatens nationella rätt. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) För att bevaka framväxande 

tendenser, utmaningar och kryphål på 

områdena arbetstagarnas rörlighet och 

(15) För att bevaka framväxande 

tendenser, utmaningar och kryphål, brister 

eller diskrepanser på områdena 
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samordning av de sociala 

trygghetssystemen bör myndigheten 

utveckla en kapacitet för analyser och 

riskbedömningar. Detta bör omfatta 

analyser och studier av arbetsmarknaden 

liksom ömsesidiga granskningar. 

Myndigheten bör övervaka möjliga 

obalanser i fråga om kompetens och 

gränsöverskridande flöden av arbetskraft, 

inbegripet den eventuella inverkan på 

territoriell sammanhållning. Myndigheten 

bör även stödja sådana riskbedömningar 

som avses i artikel 10 i direktiv 

2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa 

synergieffekter och komplementaritet med 

andra av unionens organ, tjänster och 

nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av 

synpunkter från Solvit och liknande 

tjänster om problem som ofta återkommer 

för enskilda och företag som utövar sina 

rättigheter på de områden som 

myndighetens behörighet omfattar. 

Myndigheten bör också förenkla och 

rationalisera insamling av uppgifter enligt 

relevanta unionsrättsakter inom dess 

behörighetsområde. Detta omfattar inte 

införandet av nya rapporteringskrav för 

medlemsstaterna. 

arbetstagarnas rörlighet och samordning av 

de sociala trygghetssystemen samt andra 

närliggande områden bör myndigheten 

utveckla en kapacitet för analyser och 

riskbedömningar. Detta bör omfatta 

analyser och studier av arbetsmarknaden 

liksom ömsesidiga granskningar. 

Myndigheten bör övervaka möjliga 

obalanser i fråga om kompetens och 

gränsöverskridande flöden av arbetskraft, 

inbegripet den eventuella inverkan på 

territoriell sammanhållning. Myndigheten 

bör även stödja sådana riskbedömningar 

som avses i artikel 10 i direktiv 

2014/67/EU. Myndigheten bör säkerställa 

synergieffekter och komplementaritet med 

andra av unionens organ, tjänster och 

nätverk. Detta bör omfatta inhämtande av 

synpunkter från Solvit och liknande 

tjänster om problem som ofta återkommer 

för enskilda och företag som utövar sina 

rättigheter på de områden som 

myndighetens behörighet omfattar. 

Myndigheten bör också förenkla och 

rationalisera insamling av uppgifter enligt 

relevanta unionsrättsakter inom dess 

behörighetsområde. Detta omfattar inte 

införandet av nya rapporteringskrav för 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Myndigheten bör tillhandahålla en 

plattform för lösning av tvister mellan 

medlemsstaterna vad gäller tillämpning av 

den unionslagstiftning som omfattas av 

dess behörighet. Den bör bygga vidare på 

de mekanismer för dialog och förlikning 

som för närvarande tillämpas inom 

samordning av de sociala 

trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av 

medlemsstaterna60 och domstolen61. 

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 

(17) Myndigheten bör tillhandahålla en 

plattform för lösning av tvister mellan 

medlemsstaterna vad gäller tillämpning av 

den unionslagstiftning som omfattas av 

dess behörighet. Den bör bygga vidare på 

de mekanismer för demokratisk dialog och 

förlikning som för närvarande tillämpas 

inom samordning av de sociala 

trygghetssystemen, vilkas värde erkänns av 

medlemsstaterna60 och domstolen61. 

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
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hänvisa ärenden till myndigheten för 

medling enligt ett särskilt 

standardförfarande. Myndigheten bör 

endast handlägga tvister mellan 

medlemsstaterna, medan enskilda och 

arbetsgivare som ställs inför svårigheter att 

utöva sina unionsrättsliga rättigheter även 

fortsättningsvis bör ha tillgång till de 

nationella tjänster och unionstjänster som 

inrättats för sådana ändamål, såsom 

Solvitnätverket till vilket myndigheten bör 

hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket 

bör också kunna hänvisa ärenden till 

myndigheten för handläggning om 

problemet inte kan lösas på grund av 

meningsskiljaktigheter mellan de nationella 

förvaltningarna. 

hänvisa ärenden till myndigheten för 

tvistlösning. Myndigheten bör endast 

handlägga tvister mellan medlemsstaterna, 

medan enskilda och arbetsgivare som ställs 

inför svårigheter att utöva sina 

unionsrättsliga rättigheter även 

fortsättningsvis bör ha tillgång till de 

nationella tjänster och unionstjänster som 

inrättats för sådana ändamål, såsom 

Solvitnätverket till vilket myndigheten bör 

hänvisa sådana ärenden. Solvitnätverket 

bör också kunna hänvisa ärenden till 

myndigheten för handläggning om 

problemet inte kan lösas på grund av 

meningsskiljaktigheter mellan de nationella 

förvaltningarna. 

_________________ _________________ 

60 Rådet, partiell allmän riktlinje av den 

26 oktober 2017 beträffande förslaget till 

förordning om ändring av förordning (EG) 

nr 883/2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen och av förordning (EG) 

nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser 

till förordning (EG) nr 883/2004, 

13645/1/17. 

60 Rådet, partiell allmän riktlinje av den 

26 oktober 2017 beträffande förslaget till 

förordning om ändring av förordning (EG) 

nr 883/2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen och av förordning (EG) 

nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser 

till förordning (EG) nr 883/2004, 

13645/1/17. 

61 Mål C-236/88 EU:C:1990:303, punkt 17; 

mål C-202/97 EU:C:2000:75, 

punkterna 57-58; mål C-178/97 

EU:C:2000:169, punkterna 44–45; mål C-

2/05 EU:C:2006:69, punkterna 28-29; mål 

C-12/14 EU:C:2016:135, punkterna 39-41; 

mål C-359/16 EU:C:2018:63, 

punkterna 44–45. 

61 Mål C-236/88 EU:C:1990:303, punkt 17; 

mål C-202/97 EU:C:2000:75, 

punkterna 57-58; mål C-178/97 

EU:C:2000:169, punkterna 44–45; mål C-

2/05 EU:C:2006:69, punkterna 28-29; mål 

C-12/14 EU:C:2016:135, punkterna 39-41; 

mål C-359/16 EU:C:2018:63, 

punkterna 44–45. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att underlätta hanteringen av 

justeringar på arbetsmarknaden bör 

myndigheten underlätta samarbete mellan 

relevanta aktörer, så att 

arbetsmarknadsstörningar som påverkar 

(18) För att underlätta hanteringen av 

justeringar på arbetsmarknaden bör 

myndigheten underlätta samarbete mellan 

relevanta aktörer, så att 

arbetsmarknadsstörningar som påverkar 
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fler än en medlemsstat kan åtgärdas, 

exempelvis vid omstruktureringar eller 

större projekt som påverkar 

sysselsättningen i gränsregioner. 

fler än en medlemsstat kan åtgärdas, 

exempelvis vid omstruktureringar eller 

större projekt som påverkar 

sysselsättningen i gränsregioner. 

Myndigheten bör också främja detta 

samarbete för att åtgärda strukturella 

problem med tillgången till sociala 

rättigheter och arbetstagares rättigheter 

på grund av diskrepanser mellan de 

nationella systemen, såsom skillnader i 

pensionsålder, egenföretagares 

förmånsberättigande eller när det gäller 

att bedöma i vilken utsträckning en 

person med funktionsnedsättning kan 

arbeta. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För att myndigheten ska fungera 

effektivt bör medlemsstaterna och 

kommissionen vara företrädda i 

myndighetens styrelse. Styrelsens 

sammansättning, inbegripet val av 

ordförande och vice ordförande, bör följa 

principerna om jämn könsfördelning, 

erfarenhet och förtjänst. För att 

myndigheten ska fungera ändamålsenligt 

och resurseffektivt bör styrelsen bland 

annat anta ett årligt arbetsprogram, utföra 

sina arbetsuppgifter beträffande 

myndighetens budget, anta de budgetregler 

som ska gälla för myndigheten, utse en 

verkställande direktör och fastställa 

förfarandena för den verkställande 

direktörens beslut om myndighetens 

operativa uppgifter. Företrädare från andra 

länder än unionens medlemsstater som 

tillämpar unionens regler inom 

myndighetens behörighetsområde bör få 

delta i styrelsens sammanträden som 

observatörer. 

(21) För att myndigheten ska fungera 

effektivt bör medlemsstaterna, 

arbetsmarknadens parter, experter 

utsedda av Europaparlamentet samt 
kommissionen vara företrädda i 

myndighetens styrelse. Styrelsens 

sammansättning, inbegripet val av 

ordförande, bör följa principerna om jämn 

könsfördelning, erfarenhet och förtjänst. 

För att myndigheten ska fungera 

ändamålsenligt och resurseffektivt bör 

styrelsen bland annat anta ett årligt 

arbetsprogram, utföra sina arbetsuppgifter 

beträffande myndighetens budget, anta de 

budgetregler som ska gälla för 

myndigheten, utse en verkställande 

direktör och fastställa förfarandena för den 

verkställande direktörens beslut om 

myndighetens operativa uppgifter. 

Företrädare från andra länder än unionens 

medlemsstater som tillämpar unionens 

regler inom myndighetens 

behörighetsområde bör få delta i styrelsens 

sammanträden som observatörer. 
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Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Myndigheten bör direkt anlita de 

berörda parternas sakkunskap på dess olika 

behörighetsområden genom en särskild 

intressentgrupp. Ledamöterna bör vara 

företrädare för arbetsmarknadens parter på 

unionsnivå. Vid fullgörandet av sina 

uppgifter bör intressentgruppen ta 

vederbörlig hänsyn till yttranden från och 

dra nytta av sakkunskapen hos den 

rådgivande kommitté för samordning av de 

sociala trygghetssystemen som inrättats 

genom förordning (EG) nr 883/2004 och 

den rådgivande kommitté för fri rörlighet 

för arbetstagare som inrättats i enlighet 

med förordning (EU) nr 492/2011. 

(23) Myndigheten bör direkt anlita de 

berörda parternas sakkunskap på dess olika 

behörighetsområden genom en särskild 

intressentgrupp. Ledamöterna bör vara 

företrädare för arbetsmarknadens parter på 

unionsnivå och på medlemsstatsnivå och 

för det civila samhällets organisationer 

som ett led i en öppen och regelbunden 

dialog med representativa 

sammanslutningar och det civila 

samhället i enlighet med artikel 11.1 och 

11.2 i EU-fördraget. Vid fullgörandet av 

sina uppgifter bör intressentgruppen ta 

vederbörlig hänsyn till yttranden från och 

dra nytta av sakkunskapen hos den 

rådgivande kommitté för samordning av de 

sociala trygghetssystemen som inrättats 

genom förordning (EG) nr 883/2004 och 

den rådgivande kommitté för fri rörlighet 

för arbetstagare som inrättats i enlighet 

med förordning (EU) nr 492/2011. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) För att garantera myndighetens 

fullständiga oberoende och självständighet 

bör den ha en egen budget, med inkomster 

som kommer från unionens allmänna 

budget, eventuella frivilliga ekonomiska 

bidrag från medlemsstaterna och eventuella 

bidrag från tredjeländer som deltar i 

myndighetens arbete. I exceptionella och 

vederbörligen motiverade fall bör den även 

kunna få delegeringsavtal eller särskilda 

(24) För att garantera myndighetens 

fullständiga oberoende och självständighet 

bör den ha en egen budget, med inkomster 

som kommer från unionens allmänna 

budget, eventuella frivilliga ekonomiska 

bidrag från medlemsstaterna och eventuella 

bidrag från tredjeländer som deltar i 

myndighetens arbete. Myndighetens 

budget måste vara resultatinriktad. I 

exceptionella och vederbörligen 
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bidrag, och ta ut avgifter för publikationer 

och tjänster som den tillhandahåller. 

motiverade fall bör den även kunna få 

delegeringsavtal eller särskilda bidrag, och 

ta ut avgifter för publikationer och tjänster 

som den tillhandahåller. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) Inom ramen för respektive 

behörighetsområden bör myndigheten 

samarbeta med unionens övriga organ, 

särskilt med sådana som inrättats inom 

området sysselsättning och socialpolitik, så 

att den bygger vidare på deras sakkunskap 

och maximerar synergieffekterna: 

Europeiska fonden för förbättring av 

levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), 

Europeiska centrumet för utveckling av 

yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska 

arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och 

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 

(ETF) samt, när det gäller kampen mot 

organiserad brottslighet och 

människohandel, med Europeiska unionens 

byrå för samarbete inom brottsbekämpning 

(Europol) och Europeiska unionens byrå 

för straffrättsligt samarbete (Eurojust). 

(30) Inom ramen för respektive 

behörighetsområden bör myndigheten 

samarbeta med unionens övriga organ, 

särskilt med sådana som inrättats inom 

området sysselsättning och socialpolitik, så 

att den bygger vidare på deras sakkunskap 

och maximerar synergieffekterna: 

Europeiska fonden för förbättring av 

levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), 

Europeiska centrumet för utveckling av 

yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska 

arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och 

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 

(ETF) samt, när det gäller kampen mot 

organiserad brottslighet, korruption och 

människohandel, med Europeiska unionens 

byrå för samarbete inom brottsbekämpning 

(Europol) och Europeiska unionens byrå 

för straffrättsligt samarbete (Eurojust), 

samt med andra EU-byråer med 

verksamhet inom området rättsliga och 

inrikes frågor, däribland Europeiska 

unionens byrå för grundläggande 

rättigheter (FRA), Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor (Easo), 

Europeiska byrån för den operativa 

förvaltningen av stora it-system inom 

området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-

LISA), Europeiska centrumet för kontroll 

av narkotika och narkotikamissbruk 

(ECNN), Europeiska 

jämställdhetsinstitutet (EIGE), 

Europeiska unionens byrå för utbildning 

av tjänstemän inom brottsbekämpning 

(Cepol)) och EU-samordnaren för 

kampen mot människohandel. Samarbetet 
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får inte leda till överlappning mellan 

myndighetens och övriga EU-organs 

verksamhet. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) För att stärka det operativa inslaget 

i verksamheten vid befintliga organ på 

området för arbetstagarnas rörlighet över 

gränserna bör myndigheten ta över de 

uppgifter som utförs av tekniska 

kommittén för arbetskraftens fria rörlighet, 

inrättad genom förordning (EU) nr 

492/2011, expertkommittén för 

utstationering av arbetstagare, inrättad 

genom kommissionens beslut 

2009/17/EG68 samt det europeiska forumet 

för att förbättra samarbetet när det gäller att 

bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 

2016/34469. I och med att myndigheten 

inrättas bör dessa organ upphöra. 

(31) För att stärka det operativa inslaget 

i verksamheten vid befintliga organ på 

området för arbetstagarnas rörlighet över 

gränserna bör myndigheten ta över de 

uppgifter som utförs av tekniska 

kommittén för arbetskraftens fria rörlighet, 

inrättad genom förordning (EU) nr 

492/2011, expertkommittén för 

utstationering av arbetstagare, inrättad 

genom kommissionens beslut 

2009/17/EG68 samt det europeiska forumet 

för att förbättra samarbetet när det gäller att 

bekämpa odeklarerat arbete, inrättat genom 

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 

2016/34469. I och med att myndigheten 

inrättas bör dessa organ tas över av och 

slås samman med myndigheten. 

_________________ _________________ 

68 Kommissionens beslut 2009/17/EG av 

den 19 december 2008 om inrättande av 

expertkommittén för utstationering av 

arbetstagare (EUT L 8, 13.1.2009, s. 26). 

68 Kommissionens beslut 2009/17/EG av 

den 19 december 2008 om inrättande av 

expertkommittén för utstationering av 

arbetstagare (EUT L 8, 13.1.2009, s. 26). 

69 Europaparlamentets och rådets beslut 

(EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om 

inrättande av ett europeiskt forum för att 

förbättra samarbetet när det gäller att 

bekämpa odeklarerat arbete, (EUT L 65, 

11.3.2016, s. 12). 

69 Europaparlamentets och rådets beslut 

(EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om 

inrättande av ett europeiskt forum för att 

förbättra samarbetet när det gäller att 

bekämpa odeklarerat arbete, (EUT L 65, 

11.3.2016, s. 12). 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 32 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) Myndigheten bör komplettera 

verksamheten vid administrativa 

kommissionen för samordning av de 

sociala trygghetssystemen, inrättad genom 

förordning (EG) nr 883/2004 (nedan kallad 

administrativa kommissionen), i den mån 

den fullgör regleringsuppgifter som rör 

tillämpningen av förordningarna (EG) nr 

883/2004 och (EG) nr 987/2009. 

Myndigheten bör emellertid ta över de 

operativa uppgifter som för närvarande 

utförs inom ramen för administrativa 

kommissionen, såsom medling mellan 

medlemsstaterna, tillhandahållande av ett 

forum för handläggning av ekonomiska 

frågor som rör tillämpningen av 

förordningarna (EG) nr 883/2004 och 

(EG) nr 987/2009, och dessutom ta över 

uppgifterna för den revisionskommitté 

som inrättats genom de förordningarna, 

sköta frågor som rör elektroniskt 

datautbyte och it-verktyg för 

underlättande av de förordningarnas 

tillämpning och ersätta tekniska 

kommissionen för 

informationsbehandling som inrättats 

genom de förordningarna. 

(32) Myndigheten bör samarbeta med 

administrativa kommissionen för 

samordning av de sociala 

trygghetssystemen, inrättad genom 

förordning (EG) nr 883/2004 (nedan kallad 

administrativa kommissionen) och få delta 

i de sammanträden som hålls av 
administrativa kommissionen och dess 

utskott. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) För att återspegla denna nya 

institutionella struktur bör förordningarna 

(EG) nr 883/2004, (EG) nr 987/2009, (EU) 

nr 492/2011 och (EU) 2016/589 ändras, 

och beslut 2009/17/EG och beslut (EU) 

2016/344 bör upphöra att gälla. 

(34) För att återspegla denna nya 

institutionella struktur bör förordningarna 

(EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och 

(EU) 2016/589 ändras, och beslut 

2009/17/EG och beslut (EU) 2016/344 bör 

upphöra att gälla. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 
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Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och följer 

de principer som erkänns särskilt i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, som det 

hänvisas till i artikel 6 i fördraget om 

Europeiska unionen. 

(37) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och följer 

de principer som erkänns särskilt i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, som det 

hänvisas till i artikel 6 i fördraget om 

Europeiska unionen, varvid gällande 

internationell rätt om sysselsättning och 

mänskliga rättigheter till fullo efterlevs. 

Den tar också hänsyn till den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 37a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (37a) Parlamentet bör systematiskt och 

på lika villkor som kommissionen och 

rådet medverka vid fastställandet och 

viktningen av kriterierna för byråns 

lokalisering. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syfte och tillämpningsområde Inrättande och verksamhetsområde 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom denna förordning inrättas 1. Genom denna förordning inrättas 
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Europeiska arbetsmyndigheten (nedan 

kallad myndigheten). 

Europeiska myndigheten för arbete och 

social trygghet (nedan kallad 

myndigheten). 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Myndigheten ska bistå 

medlemsstaterna och kommissionen när 

det gäller arbetstagarnas rörlighet över 

gränserna och samordning av de sociala 

trygghetssystemen inom unionen. 

2. Myndigheten ska bidra till en 

konsekvent, effektiv och ändamålsenlig 

tillämpning av EU:s arbets- och 

sociallagstiftning samt lika tillgång till 

social trygghet och fullgott socialt skydd 

för alla personer som utnyttjar sin rätt till 

fri rörlighet. Myndigheten ska bistå 

medlemsstaterna och kommissionen när 

det gäller arbetstagarnas rörlighet över 

gränserna och samordning av de sociala 

trygghetssystemen inom unionen. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Myndigheten ska underlätta och 

stödja ett fördjupat samarbete mellan 

medlemsstaterna, arbetsmarknadens 

parter, andra berörda parter och 

kommissionen i alla arbetsrättsliga och 

sociala frågor med en gränsöverskridande 

dimension. Deltagandet i myndighetens 

verksamhet påverkar inte 

medlemsstaternas befogenheter, 

skyldigheter och ansvar enligt bland 

annat Internationella 

arbetsorganisationens (ILO) relevanta 

och tillämpliga konventioner, såsom 

konvention nr 81 om yrkesinspektion, och 

ska på inget sätt påverka vare sig 

utövandet av de grundläggande 

rättigheterna enligt vad som erkänts på 
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medlemsstatsnivå och unionsnivå i fråga 

om rätten förhandla om kollektivavtal i 

enlighet med nationell lag och praxis, och 

inte heller medlemsstaternas befogenheter 

att reglera, medla i eller övervaka 

relationerna mellan arbetsmarknadens 

parter på nationell nivå, särskilt när det 

gäller utövandet av rätten att förhandla 

om kollektivavtal och vidta stridsåtgärder. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Denna förordning påverkar inte 

skillnaderna mellan de nationella 

systemen i fråga om 

arbetsmarknadsparternas roll och deras 

självständighet, som uttryckligen erkänns 

i EUF-fördraget. Myndigheten ska bidra 

till verkställigheten och förbättringen av 

unionsrätten och nationell lagstiftning i 

linje med EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna och 

internationellt tillämpliga arbetsrättsliga 

normer genom att 

 (a) säkerställa fri rörlighet för 

personer, etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster, 

 (b) säkerställa likabehandling av 

personer och sund konkurrens över 

gränserna, 

 (c) förebygga, upptäcka och lagföra 

sociala bedrägerier, oegentligheter och fel 

över gränserna, 

 (d) förebygga, förhindra och bekämpa 

odeklarerat arbete samt verka för att 

odeklarerat arbete deklareras och 

säkerställa att gällande 

arbetstagarrättigheter respekteras, 

 (e) stödja lagföring och utdömande av 

böter och påföljder över gränserna i 
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arbetsrättsliga och sociala ärenden, 

 (f) underlätta samordningen av 

sociala trygghetssystem inom unionen. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 2 Artikel 2 

Mål Mål 

Myndighetens mål ska vara att bidra till att 

säkerställa rättvis rörlighet för 

arbetstagarna på den inre marknaden. 

Myndigheten ska i detta syfte 

Myndighetens mål ska vara att bidra till att 

främja en icke-prekär och socialt rättvis 

rörlighet, framför allt rörlighet för 

arbetstagarna och tillhandahållande av 

tjänster över gränserna på den inre 

marknaden. Myndigheten ska i detta syfte 

(a) underlätta för enskilda och 

arbetsgivare att få tillgång till information 

om sina rättigheter och skyldigheter samt 

till relevanta tjänster, 

(a) underlätta för enskilda, arbetsgivare 

och arbetsmarknadens parter att få 

tillgång till information om sina rättigheter 

och skyldigheter samt till relevanta 

tjänster, 

(b) stödja samarbetet mellan 

medlemsstaterna när det gäller att 

säkerställa efterlevnaden av relevant 

unionslagstiftning i gränsöverskridande 

situationer, bland annat genom att 

underlätta gemensamma inspektioner, 

(b) främja, förbättra och stödja 

samarbetet mellan medlemsstaterna när de 

strävar efter att inspirera till bättre 

samarbete och konsekvent, effektiv och 

ändamålsenlig efterlevnad av relevant 

unionslagstiftning i gränsöverskridande 

situationer, bland annat genom att ge 

tekniskt och logistiskt stöd, och 

yrkesutbildning avsedd att underlätta 

gemensamma inspektioner, 

 (ba) övervaka tillämpningen av 

unionsrätten på området för arbetstagares 

rörlighet och undersöka överträdelser av 

denna lagstiftning, t.ex. olika former av 

sociala bedrägerier, överträdelser och 

missbruk av arbetstagares rätt till 

rörlighet för mobila arbetstagare, 

inbegripet säsongsarbetare, gränsarbetare 

och utstationerade arbetstagare, 

diskriminering, bedrägliga 

anställningsavtal och människohandel för 
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exploatering av arbetskraft, 

(c) medla och underlätta lösningar vid 

gränsöverskridande tvister mellan de 

nationella myndigheterna eller vid 

störningar på arbetsmarknaden. 

(c) på begäran av medlemsstaterna 

medla mellan de nationella myndigheterna 

och bidra till att avhjälpa störningar på 

arbetsmarknaden, eller 

gränsöverskridande problem med 

efterlevnaden, utan att detta påverkar 

vare sig skillnaderna mellan de nationella 

systemen för förhållandet mellan 

arbetsmarknadens parter eller 

arbetsmarknadens parters självständighet 

eller rätten att förhandla om 

kollektivavtal, 

 (ca) ge kommissionen och 

medlemsstaterna råd om hur de ska 

hantera arbetslöshet. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Myndigheten ska vara ett 

unionsorgan med ställning som juridisk 

person. 

1. Myndigheten ska vara ett 

decentraliserat unionsorgan med ställning 

som juridisk person. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Underlätta för enskilda och 

arbetsgivare att få tillgång till information 

om rättigheter och skyldigheter i 

gränsöverskridande situationer samt 

tillgång till tjänster som avser 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna i 

enlighet med artiklarna 6 och 7. 

(a) Underlätta och förbättra 

möjligheten för enskilda, arbetsgivare och 

arbetsmarknadens parter att få tillgång till 

information om rättigheter och 

skyldigheter i gränsöverskridande 

situationer i samband med fri rörlighet 

samt tillgång till relevanta tjänster, 

inbegripet sociala tjänster, särskilt hälso- 

sjukvård och tjänster som avser 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna i 

enlighet med artiklarna 6 och 7. 
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Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Underlätta samarbetet och utbytet 

av information mellan de nationella 

myndigheterna i syfte att säkerställa den 

faktiska efterlevnaden av relevant 

unionslagstiftning i enlighet med artikel 8. 

(b) Uppmuntra, underlätta och stödja 

samarbetet och utbytet av information 

mellan de nationella myndigheterna i syfte 

att säkerställa dels den faktiska 

efterlevnaden av relevant 

unionslagstiftning i enlighet med artikel 8, 

dels effektiva åtgärder mot arbetslösheten. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samordna och stödja samordnade 

och gemensamma inspektioner i enlighet 

med artiklarna 9 och 10. 

(c) Föreslå, samordna och stödja 

samordnade och gemensamma inspektioner 

i enlighet med artiklarna 9 och 10. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Utföra analyser och 

riskbedömningar när det gäller 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna i 

enlighet med artikel 11. 

(d) Ta initiativ till analyser och utföra 

riskbedömningar med anknytning till 

arbetstagarnas rörlighet på den inre 

marknaden och avge yttranden och 

rekommendationer i enlighet med artikel 

11. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led e 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Stödja medlemsstaternas 

kapacitetsuppbyggnad när det gäller att 

säkerställa den faktiska efterlevnaden av 

relevant unionslagstiftning i enlighet med 

artikel 12. 

(e) Utfärda riktlinjer och 

tolkningsuttalanden om relevant 

unionslagstiftning och stödja 

medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad 

när det gäller att säkerställa att relevant 

unionslagstiftning faktiskt följs, genomförs 

och efterlevs, i enlighet med artikel 12. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Medla i de tvister mellan 

medlemsstaternas myndigheter som rör 

tillämpningen av relevant 

unionslagstiftning i enlighet med 

artikel 13. 

(f) Medla i de tvister mellan 

medlemsstaternas myndigheter som rör 

tillämpningen av relevant 

unionslagstiftning i enlighet med artikel 13 

och vid behov fatta beslut som bidrag till 

lösning av tvister. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) Medla i de tvister mellan enskilda 

personer och medlemsstaternas 

myndigheter som rör tillämpningen av 

relevant unionslagstiftning i enlighet med 

artikel 13a. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Underlätta samarbetet mellan (g) Underlätta samarbetet mellan 
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berörda parter vid gränsöverskridande 

störningar på arbetsmarknaden i enlighet 

med artikel 14. 

berörda parter vid gränsöverskridande 

störningar på arbetsmarknaden och 

underlätta stödet till arbetstagare i 

gränsöverskridande situationer präglade 

av osäkra arbetsvillkor. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led ga (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Underlätta samarbetet mellan 

berörda parter i händelse av strukturella 

problem med tillgången till arbetstagares 

rättigheter och sociala rättigheter på 

grund av brister eller inkonsekvenser 

mellan medlemsstaternas system, i 

enlighet med artikel 14a. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led gb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (gb) Ge råd till Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen om initiativ som 

den anser vara lämpliga för att 

uppmuntra till faktisk efterlevnad av 

unionslagstiftningen när det gäller 

personer som utnyttjar sin rätt till fri 

rörlighet. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 6 Artikel 6 

Information om arbetskraftens rörlighet Information om arbetskraftens rörlighet 
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över gränserna över gränserna 

Myndigheten ska förbättra tillgängligheten, 

kvaliteten och tillgången när det gäller 

informationen till enskilda och 

arbetsgivare för att underlätta 

arbetstagarnas rörlighet i unionen, i 

enlighet med förordning (EU) nr 589/2016 

om Eures och förordningen om en 

gemensam digital ingång (COM(2017) 

256). Myndigheten ska i detta syfte 

Myndigheten ska förbättra tillgängligheten, 

kvaliteten och tillgången när det gäller 

informationen till enskilda, arbetsgivare 

och arbetsmarknadens parter för att 

underlätta arbetstagarnas rättvisa rörlighet 

i unionen, i enlighet med förordning (EU) 

nr 589/2016 om Eures och förordningen 

om en gemensam digital ingång 

(COM(2017) 256). Myndigheten ska i 

detta syfte 

(a) tillhandahålla relevant information 

om rättigheter och skyldigheter för 

enskilda arbetstagare i gränsöverskridande 

situationer,  

(a) i samarbete med de relevanta 

nationella myndigheterna tillhandahålla 

framför allt arbetsgivare och 

arbetsmarknadens parter, arbetstagare 

och arbetssökande relevant information 

om alla rättigheter och skyldigheter för 

enskilda personer i situationer av 

gränsöverskridande rörlighet, framför allt 

arbetstagares rörlighet, samt om 

rättigheter till social trygghet och socialt 

skydd och tillhandahållande av tjänster 

över gränser, 

(b) främja möjligheter som stöder 

enskilda arbetstagares rörlighet, bland 

annat genom vägledning när det gäller 

tillgång till utbildning och 

språkutbildning, 

(b) finansiera, tillhandahålla och 

organisera vägledning och rådgivning 

och utbildning, bland annat i form av 

sektorsspecifika språkkurser som stöder 

enskilda arbetstagares rörlighet, 

(c) lämna relevant information till 

arbetsgivare om arbetsrättsliga regler samt 

om levnads- och arbetsvillkoren för 

arbetstagare i gränsöverskridande 

situationer, inbegripet för utstationerade 

arbetstagare, 

(c) i samarbete med de relevanta 

nationella myndigheterna lämna relevant 

information till arbetsgivare, arbetstagare, 

arbetsmarknadens parter och relevanta 

berörda parter om aktuella arbetsrättsliga 

regler samt om andra socioekonomiska 

indikatorer som påverkar lönerna för 

arbetstagare i gränsöverskridande 

situationer, inbegripet för utstationerade 

arbetstagare på EU:s samtliga officiella 

språk, varvid det ska tillhandahållas en 

vägledande kalkylator för 

lönejämförelser, som anger den 

utstationerade arbetstagarens lönenivå i 

värdmedlemsstaten under 

utstationeringsperioden, 

(d) stödja medlemsstaterna så att de 

fullgör de skyldigheter när det gäller 

spridning av och tillgång till information 

(d) nära samarbeta med 

medlemsstaterna och de behöriga 

nationella myndigheterna för att 
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om fri rörlighet för arbetstagare som 

fastställs i artikel 6 i direktiv 2014/54/EU 

och om utstationering av arbetstagare som 

fastställs i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU, 

säkerställa att de fullgör de skyldigheter 

när det gäller spridning av och tillgång till 

information om fri rörlighet för 

arbetstagare som fastställs i artikel 6 i 

direktiv 2014/54/EU och om utstationering 

av arbetstagare som fastställs i artikel 5 i 

direktiv 2014/67/EU, genom att inrätta 

och förvalta en gemensam europeisk 

webbplats som fungerar som central 

kontaktpunkt och innehåller all relevant 

information från var och en av de 

officiella nationella webbplatserna som 

avses i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU, 

(e) stödja medlemsstaterna när det 

gäller att förbättra korrektheten, 

fullständigheten och användarvänligheten 

för relevanta nationella 

informationstjänster, i enlighet med de 

kvalitetskriterier som fastställs i 

förordningen om en gemensam digital 

ingång (COM(2017) 256), 

(e) stödja medlemsstaterna när det 

gäller att förbättra korrektheten, 

fullständigheten och användarvänligheten 

för relevanta nationella 

informationstjänster, i enlighet med de 

kvalitetskriterier som fastställs i 

förordningen om en gemensam digital 

ingång (COM(2017) 256), 

(f) stödja medlemsstaternas 

effektivisering av tillhandahållandet av 

information och tjänster till enskilda och 

arbetsgivare avseende gränsöverskridande 

rörlighet på frivillig basis, samtidigt som 

medlemsstaternas befogenheter respekteras 

fullt ut. 

(f) stödja medlemsstaternas arbete 

med att effektivisera och förbättra 
tillhandahållandet av information och 

tjänster till enskilda och arbetsgivare 

avseende gränsöverskridande rörlighet på 

frivillig basis, samtidigt som 

medlemsstaternas befogenheter och de 

grundläggande rättigheterna ska 
respekteras fullt ut. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillgång till tjänster som avser 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna 

Tillgång till tjänster som avser 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna och 

andra relevanta tjänster 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 8 Artikel 8 

Samarbete och utbyte av information 

mellan medlemsstaterna 

Samarbete och utbyte av information 

mellan medlemsstaterna 

1. Myndigheten ska underlätta 

samarbete mellan medlemsstaterna och 

stödja deras faktiska fullgörande av 

samarbetsskyldigheterna, inbegripet 

informationsutbyte, såsom fastställs i 

unionslagstiftningen inom 

tillämpningsområdet för myndighetens 

behörighet. 

1. Myndigheten ska underlätta 

samarbete mellan medlemsstaterna, 

arbetsmarknadens parter och relevanta 

berörda parter och bidra till att säkerställa 

efterlevnaden, inbegripet av 

bestämmelserna om informationsutbyte, 

såsom fastställs i unionslagstiftningen 

inom tillämpningsområdet för 

myndighetens behörighet, och i enlighet 

med relevant unionslagstiftning om 

skyddet av personuppgifter och 

grundläggande rättigheter. 

I detta syfte och för att påskynda 

informationsutbytet mellan de nationella 

myndigheterna ska myndigheten på 

begäran av dem, särskilt 

I detta syfte och för att påskynda 

informationsutbytet mellan de nationella 

myndigheterna ska myndigheten på 

begäran eller på eget initiativ och i nära 

samarbete med dessa myndigheter, särskilt 

(a) stödja de nationella myndigheterna 

när det gäller att fastställa vilka de berörda 

kontaktpunkterna är för de nationella 

myndigheterna i andra medlemsstater, 

(a) stödja de nationella myndigheterna 

när det gäller att fastställa vilka de berörda 

kontaktpunkterna är för de nationella 

myndigheterna i andra medlemsstater, 

(b) underlätta uppföljningen av 

begäranden och informationsutbyte mellan 

de nationella myndigheterna genom att 

tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, 

inbegripet översättnings- och 

tolkningstjänster, och genom att utbyta 

information om statusen för olika ärenden, 

(b) underlätta uppföljningen av 

begäranden och informationsutbyte mellan 

de nationella myndigheterna genom att 

tillhandahålla logistiskt och tekniskt stöd, 

inbegripet översättnings- och 

tolkningstjänster, och genom att formellt 

och informellt, beroende på de enskilda 

ärendenas särdrag, utbyta information om 

statusen för olika ärenden, 

(c) främja och utbyta bästa praxis, (c) främja och utbyta bästa praxis, med 

hänsyn tagen till de specifika 

kollektivförhandlingsrättigheterna i 

medlemsstaterna, 

(d) underlätta gränsöverskridande 

verkställighetsförfaranden när det gäller 

straffavgifter och böter, 

(d) på begäran av de berörda 

medlemsstaterna bidra till att säkerställa 

att samordningen av gränsöverskridande 

verkställighetsförfaranden när det gäller 

straffavgifter och böter fungerar effektivt, 

(e) rapportera till kommissionen varje (e) rapportera till kommissionen, 
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kvartal om olösta begäranden mellan 

medlemsstaterna och, om det anses 

nödvändigt, hänvisa till medling i enlighet 

med artikel 13. 

Europaparlamentet och medlemsstaterna 
varje kvartal om begäranden som inte 

kunnat behandlas mellan medlemsstaterna 

och, om det anses nödvändigt, hänvisa till 

medling i enlighet med artiklarna 13 och 

13a. 

 1a. På begäran av myndigheten ska de 

behöriga nationella myndigheterna lämna 

alla nödvändiga uppgifter i angivna 

format så att den kan utföra de 

verksamhetsuppgifter som den tilldelas 

genom denna förordning, under 

förutsättning att dessa myndigheter har 

laglig tillgång till de relevanta 

uppgifterna. Uppgifterna ska vara exakta, 

sammanhängande och fullständiga. Den 

behöriga nationella myndigheten ska 

lämna uppgifterna inom två månader och, 

i brådskande fall, inom två arbetsdagar, 

utan att det påverkar medlemsstaternas 

utrymme för egen bedömning vid 

handläggningen av särskilda fall. 

 1b. På vederbörligen motiverad 

begäran från en nationell myndighet ska 

myndigheten inom ramen för sin 

behörighet lämna alla uppgifter som 

krävs för att den nationella myndigheten 

ska kunna utföra sina uppgifter. 

2. Myndigheten ska stödja arbetet i 

administrativa kommissionen för 

samordning av de sociala 

trygghetssystemen genom handläggning av 

ekonomiska frågor som avser samordning 

av de sociala trygghetssystemen i enlighet 

med artikel 74 i förordning (EG) 

nr 883/2004 och artiklarna 65, 67 och 69 i 

förordning (EG) nr 987/2009. 

2. Myndigheten ska stödja arbetet i 

administrativa kommissionen för 

samordning av de sociala 

trygghetssystemen genom handläggning av 

ekonomiska frågor som avser samordning 

av de sociala trygghetssystemen i enlighet 

med artikel 74 i förordning (EG) 

nr 883/2004 och artiklarna 65, 67 och 69 i 

förordning (EG) nr 987/2009. 

3. Myndigheten ska främja 

användningen av elektroniska verktyg och 

förfaranden för utbyte av meddelanden 

mellan de nationella myndigheterna, 

inbegripet informationssystemet för den 

inre marknaden (IMI) och systemet för 

elektroniskt utbyte av 

socialförsäkringsuppgifter (EESSI). 

3. Myndigheten ska främja och 

övervaka att elektroniska verktyg och 

förfaranden används korrekt för utbyte av 

meddelanden mellan de nationella 

myndigheterna, inbegripet 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI) och systemet för 

elektroniskt utbyte av 

socialförsäkringsuppgifter (EESSI), och gå 

till handa med tekniskt bistånd och 
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sakkunskap. 

4. Myndigheten ska främja 

användningen av innovativa metoder för 

effektivt och ändamålsenligt 

gränsöverskridande samarbete och 

undersöka om det är möjligt att använda 

system för elektroniskt utbyte mellan 

medlemsstaterna för att göra det lättare att 

upptäcka bedrägerier samt lämna rapporter 

till kommissionen så att de kan utvecklas 

ytterligare. 

4. Myndigheten ska främja 

användningen av innovativa metoder för 

effektivt och ändamålsenligt 

gränsöverskridande samarbete och 

undersöka om det är möjligt att använda 

system för elektroniskt utbyte mellan 

medlemsstaterna för att göra det lättare att 

upptäcka bedrägerier samt lämna rapporter 

till kommissionen och de ifrågavarande 

medlemsstaterna så att de kan utvecklas 

ytterligare och i enlighet med unionens 

lagstiftning om dataskydd och 

grundläggande rättigheter. 

 4a. Myndigheten ska föra en 

unionsförteckning över företag som inte 

uppfyller de relevanta lagkraven när det 

gäller att säkerställa rättvis och icke-

prekär rörlighet för arbetstagare. 

Unionsförteckningen ska offentliggöras 

för att säkerställa största möjliga 

öppenhet. Den ska grundas på 

gemensamma kriterier och ses över 

regelbundet. Den första förteckningen ska 

upprättas inom de första tolv månader då 

myndigheten bedrivit verksamhet. Företag 

som är uppförda på unionsförteckningen 

ska beläggas med näringsförbud. 

Näringsförbuden på unionsförteckningen 

ska gälla på alla medlemsstaters 

territorier. I undantagsfall får 

medlemsstaterna vidta ensidiga åtgärder. 

I ett nödläge, eller om en medlemsstat 

ställs inför ett oförutsett 

säkerhetsproblem, ska medlemsstaterna 

ha möjlighet att omedelbart utfärda ett 

näringsförbud för sitt eget territorium. 

Myndigheten ska underlätta samarbetet 

mellan medlemsstaterna vid 

gränsöverskridande störningar på 

marknaden och stödja deras kamp mot 

social dumpning. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 8a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 8a 

 Dataskydd 

 1. Myndigheten ska i enlighet med 

detta direktiv skydda fysiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter, 

särskilt rätten till privatliv, i samband med 

behandling av personuppgifter. 

 2. All relevant unionslagstiftning om 

dataskydd ska obligatoriskt gälla för all 

verksamhet som utövas av myndigheten. 

Motivering 

Avsikten med den här nya artikeln är att klarlägga att åtgärderna enligt den allmänna 

dataskyddsförordningen under alla omständigheter ska gälla. Myndigheten kommer att få i 

uppgift att hantera stora mängder känsliga uppgifter som påverkar alla medlemsstater, och 

det är av yttersta vikt med ett uttryckligt klargörande av att lagstiftningen om dataskydd 

genomgående ska gälla. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9 Artikel 9 

Samordning av samordnade och 

gemensamma inspektioner 

Samordning av samordnade och 

gemensamma inspektioner 

1. På begäran av en eller flera 

medlemsstater ska myndigheten samordna 

samordnade eller gemensamma 

inspektioner på de områden som omfattas 

av myndighetens behörighet. Begäran får 

lämnas in av en eller flera medlemsstater. 

Myndigheten får också föreslå för 

myndigheterna i de berörda 

medlemsstaterna att de ska genomföra en 

samordnad eller gemensam inspektion.  

1. På begäran av en eller flera 

medlemsstater ska myndigheten arbeta för 

att det ingås en överenskommelse mellan 

dessa och samordna samordnade eller 

gemensamma inspektioner på de områden 

som omfattas av myndighetens behörighet. 

Begäran får lämnas in av en eller flera 

medlemsstater. Myndigheten får också 

föreslå för myndigheterna i de berörda 

medlemsstaterna att de ska genomföra en 

samordnad eller gemensam inspektion, 

varvid genomförandet ska samordnas av 

medlemsstaten.  
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2. Om en myndighet i en medlemsstat 

beslutar att inte delta i eller genomföra en 

samordnad eller gemensam inspektion som 

avses i punkt 1, ska den i god tid i förväg 

informera myndigheten skriftligen om 

skälen till sitt beslut. I sådana fall ska 

myndigheten informera övriga berörda 

nationella myndigheter. 

2. Om en myndighet i en medlemsstat 

beslutar att inte delta i eller genomföra en 

samordnad eller gemensam inspektion som 

avses i punkt 1, ska den innan den 

planerade inspektionen inleds informera 

byrån skriftligen om skälen till sitt beslut. I 

sådana fall ska myndigheten informera 

övriga berörda nationella myndigheter. 

3. Innan en samordnad eller 

gemensamma inspektion anordnas ska 

detta först godkännas av alla deltagande 

medlemsstater via deras nationella 

kontaktpersoner. Om en eller flera 

medlemsstater vägrar att delta i den 

samordnade eller gemensamma 

inspektionen får övriga nationella 

myndigheter, i förekommande fall, endast 

genomföra den planerade samordnade eller 

gemensamma inspektionen i de deltagande 

medlemsstaterna. De medlemsstater som 

har avstått från att delta i inspektionen ska 

hålla informationen om den planerade 

inspektionen konfidentiell. 

3. Innan en samordnad eller 

gemensamma inspektion anordnas ska 

detta först godkännas av alla deltagande 

medlemsstater via deras nationella 

kontaktpersoner. Om en eller flera 

medlemsstater vägrar att delta i den 

samordnade eller gemensamma 

inspektionen får övriga nationella 

myndigheter, i förekommande fall, endast 

genomföra den planerade samordnade eller 

gemensamma inspektionen i de deltagande 

medlemsstaterna. De medlemsstater som 

har avstått från att delta i inspektionen ska 

hålla informationen om den planerade 

inspektionen konfidentiell. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 10 Artikel 10 

Överenskommelser om samordnade och 

gemensamma inspektioner 

Överenskommelser om samordnade och 

gemensamma inspektioner 

1. Ett avtal om inrättande av en 

gemensam inspektion (nedan kallat 

inspektionsavtalet) mellan de deltagande 

medlemsstaterna och myndigheten ska 

fastställa villkoren för att utföra en sådan 

inspektion. Inspektionsavtalet får innehålla 

bestämmelser som gör det möjligt att med 

kort varsel utföra gemensamma 

inspektioner som det har beslutats om och 

som har planerats. Myndigheten ska 

upprätta en avtalsmall.  

1. Ett avtal om inrättande av en 

gemensam inspektion (nedan kallat 

inspektionsavtalet) mellan de deltagande 

medlemsstaterna och/eller 

arbetsmarknadens parter och relevanta 

berörda parter och myndigheten ska 

fastställa villkoren för att utföra en sådan 

inspektion, i synnerhet inspektionens syfte 

och tillämplig lagstiftning. 

Inspektionsavtalet får innehålla 

bestämmelser som gör det möjligt att med 

kort varsel utföra gemensamma 

inspektioner som det har beslutats om och 
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som har planerats. Myndigheten ska 

utarbeta riktlinjer för samordnade och 

gemensamma inspektioner och upprätta 

en avtalsmall, efter samråd med alla 

medlemsstater.  

2. Samordnade och gemensamma 

inspektioner och uppföljning av dem ska 

utföras i enlighet med den nationella 

lagstiftningen i de berörda 

medlemsstaterna. 

2. Samordnade och gemensamma 

inspektioner och uppföljning av dem ska 

utföras i enlighet med den nationella 

lagstiftningen i de berörda 

medlemsstaterna. De nationella 

myndigheterna ska också fullständigt 

medverka vid processen och ha 

fullständig och oberoende behörighet. Om 

arbetsmarknadens parter själva ansvarar 

för inspektioner på nationell nivå bör 

gemensamma och samordnade 

inspektioner genomföras endast om 

arbetsmarknadens berörda parter 

samtycker till det, samt under den berörda 

medlemsstatens överinseende. 

3. Myndigheten ska tillhandahålla 

logistiskt och tekniskt stöd, vilket får 

inbegripa översättnings- och 

tolkningstjänster, till de medlemsstater som 

utför samordnade eller gemensamma 

inspektioner.  

3. Myndigheten ska tillhandahålla 

logistiskt och tekniskt stöd om de berörda 

medlemsstaterna begär det, vilket får 

inbegripa översättnings- och 

tolkningstjänster och rättsligt bistånd, till 

de medlemsstater och 

arbetsmarknadsparter som utför 

samordnade eller gemensamma 

inspektioner.  

4. Myndighetens personal får delta i 

en samordnad eller gemensam inspektion, 

om detta på förhand godkänts av den 

medlemsstat på vars territorium de kommer 

att biträda inspektionen. 

4. Myndighetens personal får närvara 

vid en samordnad eller gemensam 

inspektion, om detta på förhand godkänts 

av den medlemsstat på vars territorium de 

kommer att ge sitt bistånd till inspektionen. 

5. De nationella myndigheter som 

utför en samordnad eller gemensam 

inspektion ska rapportera till myndigheten 

om resultaten i sina respektive 

medlemsstater och om hela det operativa 

genomförandet av den gemensamma 

inspektionen. 

5. De nationella myndigheter eller 

arbetsmarknadsparter som utför en 

samordnad eller gemensam inspektion ska 

rapportera till myndigheten om resultaten i 

sina respektive medlemsstater och om hela 

det operativa genomförandet av den 

gemensamma inspektionen. Myndigheten 

ska upprätta en mall för deras rapporter, 

eftersom en onödig administrativ börda 

bör undvikas. Resultaten av gemensamma 

inspektioner kan användas som bevis i 

medlemsstaten med samma rättsliga värde 

som dokument som samlas in på det egna 



 

AD\1169390SV.docx 37/63 PE625.406v03-00 

 SV 

territoriet. 

 5a. De parter som är föremål för 

inspektionen ska få rapporten efter 

inspektionen och ska ha rätt att hänvisa 

till den och ifrågasätta resultaten i 

enlighet med nationell lagstiftning i den 

medlemsstat på vars territorium 

inspektionen har utförts. 

6. Information om samordnade och 

gemensamma inspektioner ska ingå i 

kvartalsrapporterna som ska lämnas till 

styrelsen. En årlig rapport om de 

inspektioner som myndigheten stöder ska 

ingå i myndighetens årliga 

verksamhetsrapport. 

6. Information om samordnade och 

gemensamma inspektioner ska ingå i 

kvartalsrapporterna som ska lämnas till 

styrelsen och till intressentgruppen. En 

årlig rapport om de inspektioner som 

myndigheten stöder ska ingå i 

myndighetens årliga verksamhetsrapport. 

Den här rapporten ska inbegripa en 

förteckning över fall där medlemsstater 

har vägrat att delta i en gemensam 

inspektion. 

 6a. Gemensamma inspektioner samt 

deras rättsliga följder, beslut om 

administrativa böter och straffavgifter 

samt rättigheter och skyldigheter för 

parterna som är föremål för inspektionen 

ska genomföras utan hinder av tillämplig 

lagstiftning på den medlemsstats 

territorium där inspektionen utförs.  

7. Om myndigheten under 

samordnade eller gemensamma 

inspektioner, eller under någon del av dess 

verksamhet, får kännedom om misstänkta 

oriktigheter när det gäller tillämpningen av 

unionslagstiftningen, inbegripet om det går 

utöver dess behörighet, ska den rapportera 

om dessa misstänkta oriktigheter till 

kommissionen och, i förekommande fall, 

myndigheterna i den berörda 

medlemsstaten.  

7. Om myndigheten under 

samordnade eller gemensamma 

inspektioner, eller under någon del av dess 

verksamhet, får kännedom om misstänkta 

oriktigheter när det gäller tillämpningen av 

unionslagstiftningen, inbegripet om det går 

utöver dess behörighet, ska den rapportera 

om dessa misstänkta oriktigheter till 

kommissionen och, i förekommande fall, 

myndigheterna i den berörda 

medlemsstaten.  

 7a. Samordnade och gemensamma 

åtgärder och inspektioner kan också 

omfatta verksamheterna inom ramen för 

samarbetet i kampen mot bedrägliga 

tjänsteleverantörer i enlighet med kapitel 

VI i tjänstedirektivet 2006/123/EG. 
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Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 Artikel 11 

Analyser och riskbedömning av 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna 

Analyser och riskbedömning av 

arbetstagarnas rörlighet över gränserna 

1. Myndigheten ska bedöma risker 

och analysera gränsöverskridande 

arbetskraftsflöden, t.ex. obalans på 

arbetsmarknaden, branschspecifika hot och 

återkommande problem som enskilda och 

arbetsgivare stöter på när det gäller 

gränsöverskridande rörlighet. I detta syfte 

ska myndigheten säkerställa 

komplementaritet med, och stödja sig på 

sakkunskap från, unionens övriga organ 

eller tjänster, bland annat när det gäller 

kompetensprognoser samt hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen. På begäran av 

kommissionen får myndigheten utföra 

riktade djupanalyser och studier för att 

undersöka specifika frågor som gäller 

arbetstagarnas rörlighet. 

1. Myndigheten ska, med beaktande 

av regionala och nationella särdrag, 
bedöma risker och analysera 

gränsöverskridande arbetskraftsflöden, 

t.ex. obalans på arbetsmarknaden, 

branschspecifika hot och återkommande 

problem som enskilda och arbetsgivare 

stöter på när det gäller gränsöverskridande 

rörlighet. I detta syfte ska myndigheten 

säkerställa komplementaritet med, och 

stödja sig på sakkunskap från, unionens 

övriga organ eller tjänster, bland annat när 

det gäller kompetensprognoser samt hälsa 

och säkerhet på arbetsplatsen. På begäran 

av kommissionen får myndigheten utföra 

riktade djupanalyser och studier för att 

undersöka specifika frågor som gäller 

arbetstagarnas rörlighet. 

 1a. På begäran av en medlemsstat får 

myndigheten också göra kompletterande 

analyser och studier. En sådan begäran 

ska göras till föremål för prövning, för att 

dubbleringar eller upprepningar ska 

undvikas. I sådana fall ska myndigheten 

bedöma giltigheten i de uppgifter som 

finns att tillgå, jämföra dem med 

befintliga uppgifter och vid behov ändra 

dem i enlighet med den senaste 

information som finns att tillgå samt 

komplettera dem med eventuella relevanta 

kompletterande uppgifter, om ändamålet 

med analysen eller studien påkallar detta. 

2. Myndigheten ska ordna ömsesidiga 

granskningar mellan nationella 

myndigheter och organ i syfte att 

2. Myndigheten ska ordna ömsesidiga 

granskningar mellan nationella 

myndigheter och organ i syfte att 

(a) utreda frågor, problem och 

särskilda ärenden som kan bli aktuella när 

(a) utreda frågor, problem och 

särskilda ärenden som kan bli aktuella när 
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det gäller genomförandet och den praktiska 

tillämpningen av unionslagstiftningen inom 

ramen för myndighetens behörighet samt 

den praktiska efterlevnaden av 

unionslagstiftningen, 

det gäller genomförandet och den praktiska 

tillämpningen av unionslagstiftningen inom 

ramen för myndighetens behörighet samt 

den praktiska efterlevnaden av 

unionslagstiftningen, 

(b) göra tillhandahållandet av tjänster 

till enskilda och företag mer enhetligt, 

(b) göra tillhandahållandet av tjänster 

till enskilda och företag mer enhetligt, 

(c) förbättra kunskaperna om och den 

ömsesidiga förståelsen av olika system och 

rutiner samt bedöma hur effektiva olika 

politiska åtgärder är, bland annat 

förebyggande och avskräckande åtgärder. 

(c) förbättra kunskaperna om och den 

ömsesidiga förståelsen av olika system och 

rutiner samt bedöma hur effektiva olika 

politiska åtgärder är samt vilka metoder 

som används för genomförandet av dem, 

bland annat förebyggande och 

avskräckande åtgärder. 

 (ca) lämna rekommendationer till både 

kommissionen och medlemsstaterna för 

att säkerställa effektiv verkställighet av 

unionslagstiftningen avseende 

myndighetens arbete, inbegripet avseende 

bekämpning av odeklarerat arbete, 

säkerställande av rättvisa och anständiga 

arbetsvillkor, bekämpning av 

skatteundandragande och säkerställande 

av fullgott socialt skydd för alla. 

3. Myndigheten ska regelbundet 

rapportera sina slutsatser till kommissionen 

samt direkt till de berörda medlemsstaterna 

och föreslå möjliga åtgärder för att 

avhjälpa konstaterade brister. 

3. Myndigheten ska en gång i 

kvartalet rapportera sina slutsatser till 

kommissionen och Europaparlamentet 

samt direkt till de berörda medlemsstaterna 

och föreslå möjliga åtgärder för att 

avhjälpa konstaterade brister och ta till 

vara starka sidor. Resultaten ska 

offentliggöras inom förloppet av ett år och 

beaktas i unionens alla åtgärder, när detta 

är påkallat. 

4. Myndigheten ska samla in 

statistiska uppgifter som sammanställs och 

tillhandahålls av medlemsstaterna inom de 

områden av unionslagstiftningen som 

omfattas av myndighetens behörighet. 

Myndigheten ska därigenom eftersträva att 

effektivisera nuvarande uppgiftsinsamling 

på dessa områden. I förekommande fall ska 

artikel 16 tillämpas. Myndigheten ska 

samarbeta med kommissionen (Eurostat) 

och, där så är lämpligt, dela med sig av 

resultaten av sin uppgiftsinsamling. 

4. Myndigheten ska samla in 

statistiska uppgifter som sammanställs i 

tydliga upplägg och är uppdelade per kön, 

ålder, inkomstnivå, sysselsättning och 

arbetsmarknadsstatus, och tillhandahålls 

av medlemsstaterna inom de områden av 

unionslagstiftningen som omfattas av 

myndighetens behörighet, varvid unionens 

relevanta lagstiftning om dataskydd ska 

följas. Myndigheten ska därigenom 

eftersträva att effektivisera nuvarande 

uppgiftsinsamling på dessa områden. I 

förekommande fall ska artikel 16 tillämpas. 
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Myndigheten ska samarbeta med 

kommissionen (Eurostat) och, där så är 

lämpligt, dela med sig av resultaten av sin 

uppgiftsinsamling. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 12 Artikel 12 

Stöd till kapacitetsuppbyggnad. Stöd till kapacitetsuppbyggnad. 

Myndigheten ska stödja medlemsstaternas 

kapacitetsuppbyggnad i syfte att främja en 

enhetlig efterlevnad av 

unionslagstiftningen på alla områden som 

omfattas av denna förordning. 

Myndigheten ska särskilt vidta följande 

åtgärder: 

Myndigheten ska stödja medlemsstaternas, 

arbetsmarknadens parters och det civila 

samhällets organisationers 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att främja en 

enhetlig efterlevnad av 

unionslagstiftningen på alla områden som 

omfattas av denna förordning. 

Myndigheten ska särskilt vidta följande 

åtgärder: 

(a) Utarbeta gemensamma riktlinjer 

som medlemsstaterna ska använda, bland 

annat vägledning för inspektioner i ärenden 

med en gränsöverskridande dimension, 

samt gemensamma definitioner och 

begrepp, som bygger på relevant arbete på 

unionsnivå. 

(a) Utarbeta riktlinjer som 

medlemsstaterna och arbetsmarknadens 

parter kan tillämpa, bland annat 

vägledning för inspektioner i ärenden med 

en gränsöverskridande dimension, samt 

gemensamma definitioner och begrepp, 

som bygger på relevant arbete på 

unionsnivå. 

(b) Främja och stödja ömsesidigt 

bistånd, antingen i form av ömsesidiga 

insatser eller gruppinsatser samt system för 

personalutbyten och utstationering mellan 

de nationella myndigheterna. 

(b) Främja och stödja ömsesidigt 

bistånd, antingen i form av ömsesidiga 

insatser eller gruppinsatser samt system för 

personalutbyten och utstationering mellan 

de nationella myndigheterna. 

(c) Främja utbyte och spridning av 

erfarenheter och god praxis, inbegripet 

exempel på samarbete mellan berörda 

nationella myndigheter. 

(c) Främja utbyte och spridning av 

erfarenheter och god praxis, inbegripet 

exempel på samarbete mellan berörda 

nationella myndigheter, arbetsmarknadens 

parter och det civila samhällets 

organisationer. 

(d) Utveckla branschspecifika och 

branschövergripande utbildningsprogram 

och särskilt utbildningsmaterial. 

(d) Utveckla branschspecifika och 

branschövergripande utbildningsprogram 

och särskilt utbildningsmaterial. 
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(e) Främja upplysningskampanjer, 

bland annat kampanjer för att informera 

enskilda och arbetsgivare, särskilt små och 

medelstora företag, om deras rättigheter 

och skyldigheter och vilka möjligheter de 

har. 

(e) Främja upplysningskampanjer, 

bland annat kampanjer för att informera 

enskilda och arbetsgivare, särskilt små och 

medelstora företag, om deras rättigheter 

och skyldigheter och vilka möjligheter de 

har. 

 (ea) Utöka tillsynsmyndigheternas 

kapacitet att bättre hantera 

gränsöverskridande aspekter, inbegripet 

tillräckliga personalresurser, utbildning 

och finansiella medel. 

 (eb) Förbättra kunskapen om och den 

ömsesidiga förståelsen för de olika 

nationella systemen och metoderna för att 

säkerställa fri rörlighet för personer inom 

tillämpningsområdet för denna 

förordning, och tillgång till fullgott socialt 

skydd samt metoderna och den rättsliga 

ramen för åtgärder. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 13 Artikel 13 

Medling mellan medlemsstaterna Medling mellan medlemsstaterna 

1. Vid tvister mellan medlemsstaterna 

om tillämpningen eller tolkningen av 

unionslagstiftningen inom de områden som 

omfattas av denna förordning, får 

myndigheten ha en medlarroll. 

1. Vid tvister mellan medlemsstaterna 

om tillämpningen eller tolkningen av 

unionslagstiftningen inom de områden som 

omfattas av denna förordning, får 

myndigheten ha en medlarroll, utan att det 

påverkar förfarandena i enlighet med 

beslut nr A1 av den 12 juni 2009 om 

inrättande av ett samråds- och 

förlikningsförfarande när det gäller 

handlingars giltighet, fastställande av 

tillämplig lagstiftning och utgivande av 

förmåner enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 883/2004. 

2. Myndigheten ska på begäran av en 

av de medlemsstater som berörs av en tvist 

inleda ett medlingsförfarande inför sin 

medlingsnämnd som upprättats för detta 

2. Myndigheten ska på begäran av en 

av de medlemsstater som berörs av en tvist 

inleda ett medlingsförfarande inför sin 

medlingsnämnd som upprättats för detta 
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ändamål i enlighet med artikel 17.2. 

Myndigheten får också inleda ett 

medlingsförfarande på eget initiativ inför 

medlingsnämnden, inbegripet på grundval 

av ett ärende som hänskjuts från Solvit, 

förutsatt att alla medlemsstater som 

berörs av tvisten är överens om detta. 

ändamål i enlighet med artikel 17.2. 

Myndigheten får också inleda ett 

medlingsförfarande på eget initiativ inför 

medlingsnämnden, om medlemsstaterna 

inte kunnat lösa en tvist inom rimlig tid 

efter att den uppstått, varvid varje ärendes 

särskilda karaktär och krav ska beaktas. 

De berörda medlemsstaterna ska aktivt 

delta i det angivna förfarandet och göra 

alla relevanta och/eller begärda uppgifter 

tillgängliga. 

 2a. Medlemsstaterna ska informera de 

berörda personerna, såsom arbetsgivare, 

arbetstagare och egenföretagare, om 

tvisten och om att fallet kommer att 

hänskjutas till myndigheten. Samråd ska 

också hållas med dem och de ska få 

medverka under hela förfarandets gång. 

3. När myndigheten lägger fram ett 

medlingsärende, ska medlemsstaterna 

säkerställa att alla personuppgifter som rör 

det ärendet är anonymiserade, och 

myndigheten får inte vid någon tidpunkt 

under medlingsförfarandet behandla 

personuppgifter om enskilda som berörs av 

ärendet. 

3. Under medlingsförfarandet ska de 

berörda medlemsstaterna tillhandahålla 

all begärd information som är relevant för 

ärendet. När myndigheten lägger fram ett 

medlingsärende, ska medlemsstaterna och 

alla andra parter som hörs av 

myndigheten eller är involverade i ärendet 
säkerställa att alla personuppgifter som rör 

det ärendet är anonymiserade, i enlighet 

med unionens relevanta 

dataskyddslagstiftning, och myndigheten 

får inte vid någon tidpunkt under 

medlingsförfarandet eller efter detta 

behandla personuppgifter om enskilda som 

berörs av ärendet. 

4. Ärenden som är under behandling i 

domstol på nationell nivå eller unionsnivå 

ska inte komma ifråga för myndighetens 

medling. 

4. Ärenden som är under behandling i 

domstol på nationell nivå eller unionsnivå 

ska inte komma ifråga för myndighetens 

medling. 

5. Inom tre månader från det att 

myndigheten avslutat medlingen ska de 

berörda medlemsstaterna rapportera till 

myndigheten om de åtgärder som de har 

vidtagit för att följa upp den eller om 

skälen till att de inte vidtagit några åtgärder 

om den inte följts upp. 

5. Inom tre månader från det att 

myndigheten med framgång avslutat 

medlingen ska de berörda medlemsstaterna 

rapportera till myndigheten om de åtgärder 

som de har vidtagit för att följa upp den 

eller om skälen till att de inte vidtagit några 

åtgärder om den inte följts upp. 

 5a. Inom tre månader efter ett beslut i 

tvistlösningsnämnden ska de berörda 

medlemsstaterna informera myndigheten 
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om vilka åtgärder de vidtagit på grund av 

beslutet eller vilka åtgärder de på grund 

av beslutet avstått från. 

6. Myndigheten ska rapportera till 

kommissionen varje kvartal om resultaten 

av de medlingsärenden som den 

handlägger. 

6. Myndigheten ska rapportera till 

kommissionen, Europaparlamentet och 

medlemsstaterna varje kvartal om 

resultaten av de medlingsärenden som den 

handlägger. 

 6a. Om ett medlingsförfarande inte 

skulle ge något positivt resultat ska 

myndigheten hänvisa de berörda parterna 

till de relevanta rättsliga myndigheterna. 

 6b. Under hela medlingsförfarandet 

får de berörda medlemsstaterna när som 

helst komma överens sinsemellan om att 

låta medlingsnämnden fungera som 

medlare och låta dess beslut bli bindande 

för dem. Denna överenskommelse ska 

formellt registreras och offentliggöras. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 14 Artikel 14 

Samarbete vid gränsöverskridande 

störningar på arbetsmarknaden 

Samarbete vid gränsöverskridande 

störningar på arbetsmarknaden 

På begäran av de nationella myndigheterna 

får myndigheten underlätta samarbetet 

mellan berörda parter för att åtgärda 

störningar på arbetsmarknaden som berör 

mer än en medlemsstat, såsom storskaliga 

omstruktureringar eller stora projekt som 

påverkar sysselsättningen i 

gränsområdena. 

På begäran av de nationella myndigheterna 

ska myndigheten underlätta samarbetet 

mellan berörda parter för att åtgärda 

störningar på arbetsmarknaden som berör 

mer än en medlemsstat, såsom storskaliga 

omstruktureringar med 

gränsöverskridande konsekvenser. 

Myndigheten ska låta arbetsmarknadens 

respektive parter medverka i lämplig 

utsträckning och får inte inkräkta på 

deras självständighet. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 
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Artikel 14a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Samarbete vid strukturella problem med 

tillgången till arbetstagares rättigheter 

och sociala rättigheter 

 Myndigheten ska underlätta samarbete 

mellan de berörda parterna i syfte att 

tillhandahålla lösningar för människor 

som har problem med att få tillgång till 

arbetstagares rättigheter och sociala 

rättigheter i gränsöverskridande 

situationer, inbegripet 

socialförsäkringsförmåner, till följd av 

strukturella skillnader mellan systemen i 

olika berörda medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Myndigheten ska samordna, utveckla och 

tillämpa interoperabilitetsramar för att 

garantera informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna och också med 

myndigheten. Dessa interoperabilitetsramar 

ska grundas på och stödjas av den 

europeiska interoperabilitetsramen70 och 

den europeiska interoperabilitetsarkitektur 

som avses i Europaparlamentets och rådets 

beslut (EU) 2015/224071. 

Myndigheten ska samordna, utveckla och 

tillämpa interoperabilitetsramar för att 

garantera informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna och också med 

myndigheten. Dessa interoperabilitetsramar 

ska grundas på och stödjas av den 

europeiska interoperabilitetsramen70 och 

den europeiska interoperabilitetsarkitektur 

som avses i Europaparlamentets och rådets 

beslut (EU) 2015/224071. På myndighetens 

begäran ska de nationella myndigheterna 

lämna alla nödvändiga uppgifter i 

angivna format så att myndigheten kan 

utföra de verksamhetsuppgifter som den 

tilldelas genom denna förordning, under 

förutsättning att de nationella 

myndigheterna har laglig tillgång till de 

relevanta uppgifterna. Uppgifterna ska 

vara korrekta, sammanhängande, 

fullständiga och lämnas i tid. 
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_________________ _________________ 

70 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén – Europeiska 

interoperabilitetsramen – 

genomförandestrategi, COM(2017) 134 

final. 

70 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén – Europeiska 

interoperabilitetsramen – 

genomförandestrategi, COM(2017) 134 

final. 

71 Europaparlamentets och rådets beslut 

(EU) 2015/2240 av den 25 november 2015 

om inrättandet av ett program för lösningar 

för interoperabilitet och gemensamma 

ramar för europeiska offentliga 

förvaltningar, företag och medborgare 

(ISA2-programmet) för modernisering av 

den offentliga sektorn (EUT L 318, 

4.12.2015, s. 1). 

71 Europaparlamentets och rådets beslut 

(EU) 2015/2240 av den 25 november 2015 

om inrättandet av ett program för lösningar 

för interoperabilitet och gemensamma 

ramar för europeiska offentliga 

förvaltningar, företag och medborgare 

(ISA2-programmet) för modernisering av 

den offentliga sektorn (EUT L 318, 

4.12.2015, s. 1). 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller 

expertpaneler med företrädare för 

medlemsstaterna och/eller kommissionen, 

eller med externa experter efter 

urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda 

uppgifter eller för särskilda 

politikområden, inbegripet en 

medlingsnämnd för att fullgöra sina 

uppgifter i enlighet med artikel 13 i den här 

förordningen, och en särskild grupp för att 

handlägga ekonomiska frågor som rör 

tillämpningen av förordningarna (EG) nr 

883/2004 och (EG) nr 987/2009, såsom 

avses i artikel 8.2 i den här förordningen. 

Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller 

expertpaneler med företrädare för 

medlemsstaterna och/eller kommissionen, 

eller med externa experter eller med 

arbetsmarknadens parter efter 

urvalsförfaranden, för att fullgöra särskilda 

uppgifter eller för särskilda 

politikområden, inbegripet en 

medlingsnämnd för att fullgöra sina 

uppgifter i enlighet med artikel 13 i den här 

förordningen, och en särskild grupp för att 

handlägga ekonomiska frågor som rör 

tillämpningen av förordningarna (EG) nr 

883/2004 och (EG) nr 987/2009, såsom 

avses i artikel 8.2 i den här förordningen. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Tvistlösningsnämnden ska bestå 

av de nationella kontaktpersonerna i 

enlighet med artikel 33, en företrädare för 

kommissionen, den verkställande 

direktören och tre oberoende experter som 

utses av styrelsen. I 

tvistlösningsförfaranden i enlighet med 

artikel 13 ska de nationella 

kontaktpersonerna från de berörda 

medlemsstaterna, den verkställande 

direktören, kommissionens företrädare 

och de tre oberoende experterna delta. 

Den verkställande direktören ska vara 

ordförande. Beslut ska fattas med två 

tredjedels majoritet av de avgivna 

rösterna, varvid kommissionens 

företrädare inte är röstberättigad. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 Artikel 18 

Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning 

1. Styrelsen ska bestå av en erfaren 

företrädare för varje medlemsstat och två 

företrädare för kommissionen, vilka alla 

ska ha rösträtt. 

1. Styrelsen ska bestå av 

 (a) en erfaren företrädare för varje 

medlemsstat, 

 (b) en företrädare för kommissionen, 

 (c) sex företrädare för 

arbetsmarknadens parter, och 

 (d) tre oberoende experter utsedda av 

Europaparlamentet, vilka alla ska ha 

rösträtt. 

 De erfarna företrädarna för varje 

medlemsstat och deras suppleanter ska 

uppvisa yrkeskompetens inom både 

arbetsrätt och 
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socialförsäkringsbestämmelser. 

2. Varje styrelseledamot ska ha en 

suppleant. Suppleanten ska företräda 

ledamoten i dennes frånvaro. 

2. Varje styrelseledamot ska ha en 

suppleant. Suppleanten ska företräda 

ledamoten i dennes frånvaro. Bägge 

företrädarna får samtidigt närvara vid 

mötena, men endast en röst per 

medlemsstat är tillåten. 

3. De styrelseledamöter som 

företräder sina medlemsstater och deras 

suppleanter ska utses av sina respektive 

medlemsstater mot bakgrund av deras 

kunskaper inom de områden som avses i 

artikel 1.2, med hänsyn till relevanta 

färdigheter när det gäller ledarskap, 

administration och budget. 

3. De styrelseledamöter som 

företräder sina medlemsstater och deras 

suppleanter ska utses av sina respektive 

medlemsstater mot bakgrund av deras 

kunskaper inom de områden som avses i 

artikel 1.2 samt på grundval av sina 

meriter och med hänsyn till relevanta 

erfarenheter och färdigheter. Alla parter 

ska sträva efter att uppnå en jämn 

könsfördelning i styrelsen. 

 Arbetsmarknadens parter på unionsnivå 

ska utse alla företrädare för 

arbetsmarknadens parter. 

Kommissionen ska utse de ledamöter som 

ska företräda den. 

Kommissionen ska utse de ledamöter som 

ska företräda den. 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

bemöda sig om att begränsa omsättningen 

av sina företrädare i styrelsen för att 

säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. 

Alla parter ska sträva efter att uppnå en 

jämn könsfördelning i styrelsen. 

Medlemsstaterna, arbetsmarknadens 

parter och kommissionen ska bemöda sig 

om att begränsa omsättningen av sina 

företrädare i styrelsen för att säkerställa 

kontinuitet i styrelsens arbete. Alla parter 

ska sträva efter att uppnå en jämn 

könsfördelning i styrelsen. 

4. Ledamöternas och suppleanternas 

mandatperiod ska vara fyra år. Denna 

period får förlängas. 

4. Ledamöternas och suppleanternas 

mandatperiod ska vara fyra år. Ledamöter 

får inneha två på varandra följande 

mandatperioder, förutsatt att de inte 

utnämnts till samma post. 

5. Företrädare från tredjeländer, som 

tillämpar unionslagstiftningen inom de 

områden som omfattas av denna 

förordning, får delta i styrelsens 

sammanträden som observatörer. 

5. Företrädare från tredjeländer, som 

tillämpar unionslagstiftningen inom de 

områden som omfattas av denna 

förordning, får, efter enhälligt 

förhandsgodkännande från 

medlemsstaterna, delta i styrelsens 

sammanträden som observatörer. Varje 

ledamot och varje suppleant ska 

underteckna en skriftlig 

intresseförklaring vid sitt ämbetstillträde 

och ska uppdatera den när det sker en 
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förändring i detta avseende. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Anta myndighetens årsbudget med 

två tredjedelars majoritet av de 

röstberättigade styrelseledamöterna och 

fullgöra andra uppgifter avseende 

myndighetens budget i enlighet med 

kapitel IV. 

(b) Anta myndighetens årsbudget med 

två tredjedelars majoritet av de 

röstberättigade styrelseledamöterna efter 

att budgeten dessförinnan har lagts fram 

för intressentgruppen för yttrande och 

fullgöra andra uppgifter avseende 

myndighetens budget i enlighet med 

kapitel IV. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Anta en strategi för 

bedrägeribekämpning, som står i 

proportion till risken för bedrägerier, och 

därvid ta hänsyn till kostnaderna och 

fördelarna med de åtgärder som ska 

genomföras. 

(e) Anta en strategi för 

bedrägeribekämpning, som står i 

proportion till risken för bedrägerier, och 

därvid ta hänsyn till kostnaderna och 

fördelarna med de åtgärder som ska 

genomföras, efter att strategin 

dessförinnan har lagts fram för 

intressentgruppen för yttrande. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Anta regler för att förebygga och 

hantera intressekonflikter bland 

styrelseledamöterna samt ledamöterna i 

intressentgruppen och de arbetsgrupper och 

paneler inom myndigheten som har 

(f) Anta regler för att förebygga och 

hantera intressekonflikter bland 

styrelseledamöterna samt ledamöterna i 

intressentgruppen och de arbetsgrupper och 

paneler inom myndigheten som har 
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inrättats i enlighet med artikel 17.2, och på 

sin webbplats varje år offentliggöra 

intresseförklaringarna från 

styrelseledamöterna. 

inrättats i enlighet med artikel 17.2, samt 

utstationerade nationella experter i 

enlighet med artikel 34, och på sin 

webbplats varje år offentliggöra 

intresseförklaringarna från 

styrelseledamöterna. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led ha (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ha) Diskutera intressentgruppens 

förslag och rekommendationer och 

tillhandahålla ett motiverat svar. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(i) Anta arbetsordningarna för de 

arbetsgrupper och paneler inom 

myndigheten som inrättats i enlighet med 

artikel 17.2. 

(i) Anta arbetsordningarna för de 

arbetsgrupper och paneler inom 

myndigheten som inrättats i enlighet med 

artikel 17.2 och 17.3 och utse tre 

oberoende experter i enlighet med artikel 

17.3 samt två ersättare per expert på tio 

år. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsens ordförande (Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 
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Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Styrelsen ska välja en ordförande och en 

vice ordförande bland sina röstberättigade 

ledamöter och ska eftersträva en jämn 

könsfördelning. Ordföranden och vice 

ordföranden ska väljas med två tredjedelars 

majoritet av de röstberättigade ledamöterna 

i styrelsen. 

Styrelsen ska välja en ordförande och en 

vice ordförande bland sina röstberättigade 

ledamöter och ska eftersträva en jämn 

könsfördelning och geografisk balans. 

Ordföranden och vice ordföranden ska 

väljas med två tredjedelars majoritet av de 

röstberättigade ledamöterna i styrelsen. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om två tredjedelars majoritet inte uppnås i 

en första omröstning ska en andra 

omröstning anordnas där ordföranden och 

vice ordföranden ska väljas med enkel 

majoritet av de röstberättigade ledamöterna 

i styrelsen. 

Om två tredjedelars majoritet inte uppnås i 

en första omröstning ska en andra 

omröstning anordnas där ordförandena ska 

väljas med enkel majoritet av de 

röstberättigade ledamöterna i styrelsen. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vice ordföranden ska automatiskt ersätta 

ordföranden om denne har förhinder. 

Den ena ordföranden ska automatiskt 

ersätta den andra om denne har förhinder. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Ordförandens och vice 

ordförandens mandatperiod ska vara fyra 

år. Deras mandatperiod får förnyas en 

2. Ordförandenas mandatperiod ska 

vara fyra år. Deras mandatperiod får 

förnyas en gång. Om deras uppdrag som 
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gång. Om deras uppdrag som 

styrelseledamot emellertid upphör någon 

gång under deras mandatperiod, upphör 

deras mandatperiod automatiskt vid denna 

tidpunkt. 

styrelseledamot emellertid upphör någon 

gång under deras mandatperiod, upphör 

deras mandatperiod automatiskt vid denna 

tidpunkt. 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Styrelsen ska sammankalla till 

möten med intressentgruppen minst en 

gång om året. 

4. Styrelsen ska sammankalla till 

möten med intressentgruppen minst två 

gånger om året. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 7a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 7a. Styrelsens sammanträdesprotokoll 

ska offentliggöras på myndighetens 

webbplats. Föredragningslistan för 

styrelsens sammanträden ska 

tillhandahållas intressentgruppen i 

förväg. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 7b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 7b. En medlemsstat får i trängande 

fall begära att styrelsen ska sammanträda. 

Denna begäran ska åtföljas av en väl 

underbyggd motivering. 

Motivering 

Det bör finnas ett skyndsamt förfarande som kan tas i bruk i särskilda situationer. 
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Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 23 Artikel 23 

Den verkställande direktörens 

ansvarsområden 

Den verkställande direktörens 

ansvarsområden 

1. Den verkställande direktören ska 

leda myndigheten. Den verkställande 

direktören ska vara ansvarig inför 

styrelsen. 

1. Den verkställande direktören ska 

leda myndigheten. Den verkställande 

direktören ska vara ansvarig inför 

styrelsen. 

2. Den verkställande direktören ska på 

begäran rapportera till Europaparlamentet 

om resultatet av sitt arbete. Rådet får 

uppmana den verkställande direktören att 

rapportera om resultatet av sitt arbete. 

2. Den verkställande direktören ska på 

begäran rapportera till Europaparlamentet 

och till kommissionen om resultatet av sitt 

arbete. Rådet får uppmana den 

verkställande direktören att rapportera om 

resultatet av sitt arbete. 

3. Den verkställande direktören ska 

vara myndighetens rättsliga företrädare. 

3. Den verkställande direktören ska 

vara myndighetens rättsliga företrädare. 

4. Den verkställande direktören ska 

ansvara för genomförandet av de uppgifter 

som myndigheten tilldelas genom denna 

förordning. Den verkställande direktören 

ska i synnerhet vara ansvarig för följande: 

4. Den verkställande direktören ska 

ansvara för genomförandet av de uppgifter 

som myndigheten tilldelas genom denna 

förordning. Den verkställande direktören 

ska i synnerhet vara ansvarig för följande: 

(a) Myndighetens dagliga förvaltning. (a) Myndighetens dagliga förvaltning. 

(b) Genomföra de beslut som styrelsen 

antar. 

(b) Genomföra de beslut som styrelsen 

antar. 

(c) Utarbeta utkastet till det samlade 

programdokumentet och lämna det till 

styrelsen för godkännande. 

(c) Utarbeta utkastet till det samlade 

programdokumentet och lämna det till 

styrelsen för godkännande. 

(d) Genomföra det samlade 

programdokumentet och rapportera till 

styrelsen om dess genomförande. 

(d) Genomföra det samlade 

programdokumentet och rapportera till 

styrelsen om dess genomförande. 

(e) Utarbeta den konsoliderade årliga 

rapporten om myndighetens verksamhet 

och lägga fram den för styrelsen för 

bedömning och antagande. 

(e) Utarbeta den konsoliderade årliga 

rapporten om myndighetens verksamhet 

och lägga fram den för styrelsen för 

bedömning och antagande. 

(f) Utarbeta en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och 

(f) Utarbeta en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och 
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utvärderingar, liksom utredningar utförda 

av Olaf samt överlämna en lägesrapport till 

kommissionen två gånger om året och 

regelbundet till styrelsen. 

utvärderingar, liksom utredningar utförda 

av Olaf samt överlämna en lägesrapport till 

kommissionen och Europaparlamentet två 

gånger om året och regelbundet till 

styrelsen. 

(g) Skydda unionens finansiella 

intressen genom förebyggande åtgärder 

mot bedrägeri, korruption och annan 

olaglig verksamhet, utan att det påverkar 

Olafs behörighet att göra utredningar, 

genom effektiva kontroller, och, om 

oriktigheter upptäcks, genom återkrav av 

felaktigt utbetalda belopp, och, där så är 

lämpligt, genom effektiva, proportionella 

och avskräckande administrativa och 

ekonomiska sanktioner. 

(g) Skydda unionens finansiella 

intressen genom förebyggande åtgärder 

mot bedrägeri, korruption och annan 

olaglig verksamhet, utan att det påverkar 

Olafs behörighet att göra utredningar, 

genom effektiva kontroller, och, om 

oriktigheter upptäcks, genom återkrav av 

felaktigt utbetalda belopp, och, där så är 

lämpligt, genom effektiva, proportionella 

och avskräckande administrativa och 

ekonomiska sanktioner. 

(h) Utarbeta en strategi för 

bedrägeribekämpning för myndigheten och 

lägga fram den för styrelsen för 

godkännande. 

(h) Utarbeta en strategi för 

bedrägeribekämpning för myndigheten och 

lägga fram den för styrelsen för 

godkännande. 

(i) Utarbeta de finansiella regler som 

är tillämpliga för myndigheten och lägga 

fram dem för styrelsen. 

(i) Utarbeta de finansiella regler som 

är tillämpliga för myndigheten och lägga 

fram dem för styrelsen. 

(j) Upprätta myndighetens preliminära 

beräkning av inkomster och utgifter och 

genomföra dess budget. 

(j) Upprätta myndighetens preliminära 

beräkning av inkomster och utgifter och 

genomföra dess budget. 

(k) Genomföra de åtgärder som 

fastställts av styrelsen för att fullgöra de 

skyldigheter avseende uppgiftsskydd som 

infördes genom förordning (EG) 

nr 45/2001. 

(k) Genomföra de åtgärder som 

fastställts av styrelsen för att fullgöra de 

skyldigheter avseende uppgiftsskydd som 

infördes genom förordning (EG) 

nr 45/2001. 

 (ka) Vara ordförande i 

tvistlösningsförfaranden. 

5. Den verkställande direktören ska 

besluta om det är nödvändigt att placera en 

eller flera anställda i en eller flera 

medlemsstater. Innan den verkställande 

direktören beslutar att inrätta ett lokalt 

kontor ska denne inhämta 

förhandsgodkännande från kommissionen, 

styrelsen och den eller de medlemsstater 

som berörs. I beslutet ska man ange 

omfattningen av den verksamhet som ska 

bedrivas vid det lokala kontoret på ett sätt 

som undviker onödiga kostnader och 

överlappning av myndighetens 

5. Den verkställande direktören ska 

besluta om det är nödvändigt att placera en 

eller flera anställda i en eller flera 

medlemsstater, antingen tillfälligtvis eller 

varaktigt. Innan den verkställande 

direktören beslutar att inrätta ett lokalt 

kontor ska denne inhämta 

förhandsgodkännande från kommissionen, 

styrelsen och den eller de medlemsstater 

som berörs. I beslutet ska man ange den 

primära omfattningen av den verksamhet 

som ska bedrivas vid det lokala kontoret på 

ett sätt som undviker onödiga kostnader 
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administrativa uppgifter. Det kan krävas en 

överenskommelse om säte med den eller de 

berörda medlemsstaterna. 

och överlappning av myndighetens 

administrativa uppgifter. Det ska krävas en 

överenskommelse om säte med den eller de 

berörda medlemsstaterna. 

 5a. Anställda som utplacerats i en 

eller flera medlemsstater, antingen 

tillfälligtvis eller varaktigt, ska samarbeta 

med medlemsstaternas lokala 

myndigheter efter situationens krav, men 

ska dock genomgående stå under 

myndighetens ledning. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 24 Artikel 24 

Intressentgruppens inrättande och 

sammansättning 

Intressentgruppens inrättande och 

sammansättning 

1. För att underlätta samråd med 

berörda parter och dra nytta av deras 

sakkunskap inom de områden som 

omfattas av denna förordning, ska en 

intressentgrupp som har en rådgivande 

funktion och som är knuten till 

myndigheten inrättas. 

1. För att underlätta samråd med 

berörda parter och dra nytta av deras 

sakkunskap inom de områden som 

omfattas av denna förordning, ska en 

intressentgrupp som har en rådgivande 

funktion och som är knuten till 

myndigheten inrättas. 

2. Intressentgruppen får särskilt lämna 

yttranden och ge råd till myndigheten i 

frågor som rör tillämpningen och 

efterlevnaden av unionslagstiftningen på de 

områden som omfattas av denna 

förordning. 

2. Intressentgruppen får särskilt lämna 

yttranden och ge råd till myndigheten i 

frågor som rör tillämpningen och 

efterlevnaden av unionslagstiftningen på de 

områden som omfattas av denna 

förordning. 

3. Den verkställande direktören ska 

vara ordförande i intressentgruppen, som 

ska sammanträda minst två gånger om året 

på initiativ av den verkställande direktören 

eller på begäran av kommissionen. 

3. Den verkställande direktören ska 

vara ordförande i intressentgruppen, som 

ska sammanträda minst två gånger om året 

på initiativ av den verkställande direktören, 

på begäran av kommissionen, 

Europaparlamentet, eller, i särskilt 

trängande fall, på begäran av en 

medlemsstat eller minst 20 % av sina 

medlemmar. 

4. Intressentgruppen ska bestå av dels 4. Intressentgruppen ska bestå av åtta 
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sex företrädare för arbetsmarknadens parter 

på unionsnivå som företräder både fackliga 

organisationer och 

arbetsgivarorganisationer, dels två 

företrädare för kommissionen. 

företrädare för arbetsmarknadens parter på 

unionsnivå som lika företräder fackliga 

organisationer och 

arbetsgivarorganisationer, två företrädare 

för kommissionen och två företrädare för 

Europaparlamentet. 

5. Intressentgruppens ledamöter ska 

utnämnas av sina respektive organisationer 

och utses av styrelsen. Styrelsen ska också 

utse suppleanter på samma villkor som 

ledamöterna, och suppleanterna ska 

automatiskt ersätta ledamöter som är 

frånvarande eller har förhinder. I 

möjligaste mån ska en jämn 

könsfördelning respekteras samt en 

lämplig representation av små och 

medelstora företag. 

5. Intressentgruppens ledamöter ska 

utnämnas av sina respektive organisationer 

och utses av styrelsen. Styrelsen ska också 

utse suppleanter på samma villkor som 

ledamöterna. 

6. Myndigheten ska tillhandahålla 

sekretariatet för intressentgruppen. 

Intressentgruppen ska själv anta sin 

arbetsordning med två tredjedelars 

majoritet av sina röstberättigade ledamöter. 

Arbetsordningen ska godkännas av 

styrelsen. 

6. Myndigheten ska tillhandahålla 

sekretariatet för intressentgruppen. 

Intressentgruppen ska själv anta sin 

arbetsordning med två tredjedelars 

majoritet av sina röstberättigade ledamöter. 

Arbetsordningen ska godkännas av 

styrelsen. 

7. Myndigheten ska offentliggöra 

intressentgruppens yttranden och råd samt 

resultaten av dess samråd, utom i 

sekretessbelagda ärenden. 

7. Myndigheten ska offentliggöra 

intressentgruppens yttranden och råd samt 

resultaten av dess samråd, utom i 

sekretessbelagda ärenden. 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje år ska den verkställande 

direktören utarbeta ett utkast till samlat 

programplaneringsdokument som 

innehåller en flerårig och årlig 

programplanering i enlighet med 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn 

till de riktlinjer som kommissionen 

fastställt. 

1. Varje år ska den verkställande 

direktören utarbeta ett utkast till samlat 

programplaneringsdokument som 

innehåller en flerårig och årlig 

programplanering i enlighet med 

kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 1271/201373 och som tar hänsyn 

till de riktlinjer som kommissionen 

fastställt, efter att dokumentet 

dessförinnan har lagts fram för 
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intressentgruppen för yttrande. 

_________________ _________________ 

73 Kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 1271/2013 av den 30 september 

2013 med rambudgetförordning för de 

organ som avses i artikel 208 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 

7.12.2013, s. 42). 

73 Kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 1271/2013 av den 30 september 

2013 med rambudgetförordning för de 

organ som avses i artikel 208 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 

7.12.2013, s. 42). 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska vidarebefordra 

utkastet till beräkning till 

budgetmyndigheten, tillsammans med 

förslaget till unionens allmänna budget. 

4. Kommissionen ska vidarebefordra 

utkastet till beräkning till 

budgetmyndigheten, tillsammans med 

förslaget till unionens allmänna budget, 

med klart angivande av vilken budgetpost 

som hänför sig till myndigheten. 

Kommissionen ska också underrätta 

Europaparlamentet om utkastet till 

beräkning, 

Motivering 

I och med att tidsgränserna blir allt snävare skulle andra institutioner bättre kunna sköta sitt 

arbete med förfarandena om budgetberäkningarna översändes redan i detta tidigare skede. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Principen om sund ekonomisk 

förvaltning ska gälla under alla 

omständigheter. 

 

Ändringsförslag  77 
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Förslag till förordning 

Artikel 32 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 32 Artikel 32 

Verkställande direktör Verkställande direktör 

1. Den verkställande direktören ska 

anställas som tillfälligt anställd vid 

myndigheten enligt artikel 2 a i 

anställningsvillkoren för övriga anställda.  

1. Den verkställande direktören ska 

anställas som tillfälligt anställd vid 

myndigheten enligt artikel 2 a i 

anställningsvillkoren för övriga anställda.  

2. Styrelsen ska utnämna den 

verkställande direktören utgående från en 

förteckning över kandidater som föreslagits 

av kommissionen efter ett öppet och 

transparent urvalsförfarande.  

2. Styrelsen ska utnämna den 

verkställande direktören utgående från en 

förteckning över kandidater som föreslagits 

av kommissionen och medlemsstaterna 

efter ett öppet och transparent 

urvalsförfarande. När det finns två 

kandidater som är lika meriterade ska 

styrelsen ge företräde för det 

underrepresenterade könet. 

3. I det avtal som sluts med den 

verkställande direktören ska myndigheten 

företrädas av styrelsens ordförande. 

3. I det avtal som sluts med den 

verkställande direktören ska myndigheten 

företrädas av styrelsens ordförande. 

4. Den verkställande direktörens 

mandatperiod ska vara fem år. Vid 

periodens utgång ska kommissionen göra 

en utvärdering där hänsyn tas till en 

bedömning av den verkställande 

direktörens arbetsinsats och myndighetens 

framtida uppgifter och utmaningar.  

4. Den verkställande direktörens 

mandatperiod ska vara fyra år. Vid 

periodens utgång ska kommissionen göra 

en utvärdering där hänsyn tas till en 

bedömning av den verkställande 

direktörens arbetsinsats och myndighetens 

framtida uppgifter och utmaningar.  

5. Styrelsen får på förslag av 

kommissionen, med beaktande av den 

utvärderingsrapport som avses i punkt 4, 

förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod en gång med högst fem år. 

5. Styrelsen får på förslag av 

kommissionen, med beaktande av den 

utvärderingsrapport som avses i punkt 4, 

förlänga den verkställande direktörens 

mandatperiod en gång med högst fyra år. 

6. En verkställande direktör vars 

mandatperiod har förlängts får inte delta i 

ett annat urvalsförfarande för samma 

befattning vid slutet av den sammantagna 

mandatperioden. 

6. En verkställande direktör vars 

mandatperiod har förlängts får inte delta i 

ett annat urvalsförfarande för samma 

befattning vid slutet av den sammantagna 

mandatperioden. 

7. Den verkställande direktören kan 

avsättas från sin post endast efter 

styrelsebeslut på förslag av kommissionen.  

7. Den verkställande direktören kan 

avsättas från sin post endast efter 

styrelsebeslut.  

8. Styrelsen ska fatta beslut om att 

utse, förlänga mandatperioden för eller 

8. Styrelsen ska fatta beslut om att 

utse, förlänga mandatperioden för eller 
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avsätta den verkställande direktören med 

två tredjedelars majoritet av de 

röstberättigade ledamöterna.  

avsätta den verkställande direktören med 

två tredjedelars majoritet av de 

röstberättigade ledamöterna.  

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Förordning (EG) nr 1049/2001 ska 

tillämpas på handlingar som finns hos 

myndigheten. Inom sex månader efter sitt 

första möte ska styrelsen anta 

tillämpningsföreskrifter för förordning 

(EG) nr 1049/2001. 

1. Förordning (EG) nr 1049/2001 ska 

tillämpas på handlingar som finns hos 

myndigheten. Inom sex månader efter sitt 

första möte ska styrelsen anta 

tillämpningsföreskrifter för förordning 

(EG) nr 1049/2001. Förordning (EG) nr 

45/2001 ska tillämpas på myndighetens 

behandling av personuppgifter. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Utan att det påverkar tillämpningen 

av punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten 

att utföra revision och utredningar 

uttryckligen tillerkännas revisionsrätten 

och Olaf enligt deras respektive 

befogenheter i samarbetsavtal med 

tredjeland eller internationella 

organisationer, kontrakt, bidragsavtal och 

bidragsbeslut som ingås av myndigheten. 

4. Utan att det påverkar tillämpningen 

av punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten 

att utföra revision och utredningar 

uttryckligen tillerkännas Europeiska 

åklagarmyndigheten, revisionsrätten och 

Olaf enligt deras respektive befogenheter i 

samarbetsavtal med tredjeland eller 

internationella organisationer, kontrakt, 

bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås 

av myndigheten. 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Europeiska unionens domstol ska 2. Europeiska unionens domstol ska 



 

AD\1169390SV.docx 59/63 PE625.406v03-00 

 SV 

vara behörig att träffa avgöranden enligt 

eventuella skiljedomsklausuler i ett avtal 

som myndigheten ingått. 

vara behörig att träffa avgöranden enligt 

eventuella skiljedomsklausuler i ett avtal 

som myndigheten ingått, liksom också i 

frågor som inte gäller avtalsförhållanden, 

om inte lösning på annat sätt kan uppnås. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Myndighetens verksamhet ska vara 

föremål för Europeiska ombudsmannens 

undersökningar i enlighet med artikel 228 i 

EUF-fördraget. 

Myndighetens verksamhet samt den 

verksamhet och de nationella, 

samordnade eller gemensamma 

inspektioner som utförs under medverkan 

av myndighetens personal ska vara 

föremål för Europeiska ombudsmannens 

undersökningar i enlighet med artikel 228 i 

EUF-fördraget. 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 42a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 42a 

 Skydd av visselblåsare 

 Personer som uppmärksammar 

myndigheten på fall som bland annat rör 

arbets- eller socialförsäkringsbedrägerier, 

antingen direkt eller via nationella 

tillsynsmyndigheter, ska skyddas mot all 

ogynnsam behandling från sina 

arbetsgivares sida. 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För detta ändamål får myndigheten, efter 

förhandsgodkännande från kommissionen, 

upprätta samarbetsavtal med myndigheter i 

tredjeländer. Dessa avtal får inte medföra 

några juridiska förpliktelser för unionen 

och dess medlemsstater. 

För detta ändamål får myndigheten, efter 

förhandsgodkännande från kommissionen 

och styrelsen, upprätta samarbetsavtal med 

myndigheter i tredjeländer. Dessa avtal får 

inte medföra några juridiska förpliktelser 

för unionen och dess medlemsstater. 

Motivering 

Så pass viktiga beslut som påverkar hela myndighetens verksamhet får inte fattas endast av 

kommissionen. Medlemsstaterna måste också ge sitt godkännande till dem. 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – led 1 

Förordning (EG) nr 883/2004 

Artikel 1 – led na 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”na) Europeiska arbetsmyndigheten: det 

organ som inrättats genom [förordning om 

inrättande av myndigheten] och som avses 

i artikel 74”. 

”na) Europeiska myndigheten för arbete 

och social trygghet: det organ som inrättats 

genom [förordning om inrättande av 

myndigheten]”. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – led 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I artikel 72 ska led g ersättas med 

följande: 

utgår 

”g) fastställa vilka faktorer som måste 

beaktas vid upprättandet av 

räkenskaperna för de kostnader som 

åligger medlemsstaternas institutioner 

enligt denna förordning och upprätta 

årsräkenskaper mellan dessa institutioner 

på grundval av en rapport från 

Europeiska arbetsmyndigheten som avses 
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i artikel 74.” 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – led 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 72 ska följande led 

införas som led ga: 

 ”ga) tillhandahålla tekniska synpunkter 

och teknisk sakkunskap till Europeiska 

myndigheten för arbete och social 

trygghet där det är relevant.”. 
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