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Skatteudvalget har i brev af 28. oktober 2015 stillet følgende spørgsmål nr.68 (alm.
del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jan Rytkjær Callesen (DF).

Spørgsmål nr. 68:

” I forlængelse af samrådet om børne- og ungeydelse, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A, B og C, bedes ministeren udarbejde en tidsplan, der viser fremtidige
milepæle for regeringens arbejde med justering af grundlaget for udbetalingen af
sociale ydelser til EU-borgere, herunder udbetalingen af børne- og ungeydelsen.
Tidsplanen bedes f.eks. indeholde datoer for, hvornår forordningen skal genforhandles, datoer for bilaterale og multilaterale møder, hvor justering af udbetaling af
sociale ydelser drøftes med EU-medlemsstaterne m.v.”
Endeligt svar:

Jeg kan oplyse, at EU-Kommissionen forventes at igangsætte drøftelser om ændring af forordning 883/04 onsdag d. 9. december 2015. Det vil naturligvis være en
væsentlig milepæl. Når et konkret forslag er fremsat, vil det blive fremsendt til både Rådet og Europa-Parlamentet til behandling i den almindelige lovgivningsprocedure.
Der vil herefter i overensstemmelse med sædvanlig praksis for forslag til EUretsakter løbende blive forhandlet internt i Rådet, internt i Europa-Parlamentet, og
siden mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Det er ikke muligt at angive konkrete
milepæle på forhånd, da forhandlingerne vil afhænge af de forskellige positioner.
Der er i den forbindelse ikke tvivl om, at der kan blive tale om vanskelige forhandlinger, da det er velkendt, at positionerne er meget forskellige. Der vil også skulle
bruges tid på tekniske drøftelser af forslaget.
Regeringen vil naturligvis, udover drøftelserne i Rådets plenum, fortsætte med at
arbejde for de danske prioriteter i form af bilaterale møder mv., jf. også svaret på
spørgsmål 69.
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