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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti 

a považuje jej za důležitý krok k vytvoření pilíře sociálních práv. Návrh Komise je sice 

dobrým výchozím bodem, ale zpravodaj navrhuje svěřit tomuto orgánu větší pravomoci, aby 

mohl s úspěchem plnit své úkoly a užitečným způsobem doplňoval stávající struktury. 

Jakožto nová priorita by tento orgán měl být financován výlučně z nových zdrojů, nikoli však 

na úkor stávajících programů. Komise navrhuje financovat 70 % rozpočtu orgánu 

přerozdělením prostředků z programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace 

(EaSI) v rámci nynějšího VFR. I když má orgán plnit skutečně obdobné úkoly, budou první 

roky věnovány vybudování organizace. Neměly by být oslabeny provozní výdaje na sociální 

věci, a proto musí být finanční prostředky určené pro tento orgán hrazeny z nových 

prostředků.

Pokud jde o budoucí sídlo orgánu, zpravodaj souhlasí s doporučeními, na nichž se dohodly 

všechny orgány Unie, a sice že by měl být uplatněn přístup zaměřený na efektivnost a úsporu 

nákladů. Domnívá se, že je tudíž nutné, aby o konkrétní lokalitě agentury rozhodly spíše 

orgány Unie než pouze daný členský stát.

Zpravodaj navrhuje zohlednit strukturu řízení stávajících agentur v oblasti zaměstnanosti 

a sociálních věcí, tj. pokračovat v tripartitní struktuře řízení. Aby byla zajištěna soudržnost 

a zabránilo se zdvojování úkolů, je třeba věnovat zvláštní pozornost oblastem možné 

součinnosti a překrývání úkolů mezi Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA a novým 

orgánem. 

Účelem dalších pozměňovacích návrhů je také prosadit dlouhodobé postoje Rozpočtového 

výboru, např. zastoupení Parlamentu ve správní radě a posílená flexibilita v souvislosti 

s překladatelskými službami.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Agentura by měla aktivně přispívat 
k vnitrostátnímu úsilí a úsilí Unie při 
plnění svých úkolů v plné spolupráci s 
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orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 
a s členskými státy, přičemž zabrání 
zdvojování práce a podpoří součinnost a 
doplňkovost, čímž dosáhne koordinace a 
fiskálních úspor.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo možné sledovat vznikající 
trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, 
jako je mobilita pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení, měl by orgán 
vyvíjet analytické schopnosti, jakož i 
schopnosti posuzování rizik. To by mělo 
zahrnovat provádění analýz a studií v 
oblasti trhu práce, jakož i vzájemná 
hodnocení. Orgán by měl monitorovat 
potenciální nerovnováhy, pokud jde o 
dovednosti a přeshraniční toky pracovní 
síly, včetně jejich možného dopadu na 
územní soudržnost. Orgán by měl také 
podporovat posuzování rizik uvedené v 
článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by 
měl zajistit synergie a doplňkovost s 
dalšími agenturami, službami nebo sítěmi 
Unie. Mělo by sem patřit také získávání 
vstupních údajů ze sítě SOLVIT a 
podobných služeb o opakujících se 
problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci 
a podniky při výkonu svých práv v 
oblastech spadajících do oblasti působnosti 
orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a 
zefektivnit činnosti související se sběrem 
údajů stanovené v příslušném právu Unie v 
rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské 
státy by to neznamenalo vznik žádných 
nových oznamovacích povinností.

(15) Aby bylo možné sledovat vznikající 
trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, 
jako je mobilita pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení, měl by orgán 
vyvíjet analytické schopnosti, jakož i 
schopnosti posuzování rizik. To by mělo 
zahrnovat provádění analýz a studií v 
oblasti trhu práce, jakož i vzájemná 
hodnocení. Orgán by měl monitorovat 
potenciální nerovnováhy, pokud jde o 
dovednosti a přeshraniční toky pracovní 
síly, včetně jejich možného dopadu na 
územní soudržnost. Orgán by měl také 
podporovat posuzování rizik uvedené v 
článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by 
měl zajistit synergie a doplňkovost s 
dalšími agenturami, službami nebo sítěmi 
Unie. Měly by sem patřit také úzká 
spolupráce s nadací Eurofound na 
analýzách trhu práce a získávání 
vstupních údajů ze sítě SOLVIT a 
podobných služeb o opakujících se 
problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci 
a podniky při výkonu svých práv v 
oblastech spadajících do oblasti působnosti 
orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a 
zefektivnit činnosti související se sběrem 
údajů stanovené v příslušném právu Unie v 
rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské 
státy by to neznamenalo vznik žádných 
nových oznamovacích povinností.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu zajištění své úplné 
samostatnosti a nezávislosti by měl orgán 
disponovat samostatným rozpočtem, jehož 
příjmy by pocházely ze souhrnného 
rozpočtu Unie, dobrovolných finančních 
příspěvků členských států a příspěvků 
třetích zemí, které se podílejí na činnosti 
orgánu. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech by měl být 
rovněž s to získávat prostředky na základě 
dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad 
hoc a pobírat poplatky za publikace a 
veškeré služby, které orgán poskytuje.

(24) V zájmu zajištění své úplné 
samostatnosti a nezávislosti by měl orgán 
disponovat samostatným rozpočtem, jehož 
příjmy by pocházely ze souhrnného 
rozpočtu Unie, dobrovolných finančních 
příspěvků členských států a příspěvků 
třetích zemí, které se podílejí na činnosti 
orgánu. Rozpočet orgánu by měl být 
připravován v souladu se zásadou 
sestavování rozpočtu podle výkonnosti, 
přičemž by měly být zohledňovány cíle 
orgánu a očekávané výsledky jeho 
činnosti. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech by měl být 
rovněž s to získávat prostředky na základě 
dohod o přiznání příspěvku nebo granty ad 
hoc a pobírat poplatky za publikace a 
veškeré služby, které orgán poskytuje.
Příspěvek z rozpočtu Unie by neměl být na 
úkor jiných programů Unie.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že první roky činnosti orgánu budou věnovány jeho vytváření, neměla by
být omezena operační činnost stávajících programů, např. sítě EURES.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Hostitelský členský stát orgánu by 
mu měl zajistit co nejlepší podmínky k 
jeho řádnému fungování.

(28) Hostitelský členský stát orgánu by 
mu měl zajistit co nejlepší podmínky k 
jeho řádnému fungování. V zájmu 
dosažení finančních úspor by měl orgán 
úzce spolupracovat s jinými orgány, 
institucemi a subjekty Unie, zejména s 
těmi, jež jsou usazeny ve stejném 
členském státě.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Při rozhodování o umístění sídla 
orgánu by se měly plně respektovat 
pravomoci Parlamentu i Rady coby 
normotvůrců Unie a měla by se zohlednit 
doporučení interinstitucionální pracovní 
skupiny pro zdroje decentralizovaných 
agentur. V souladu s posledními postupy 
pro umístění sídla agentury Unie by se 
orgány Unie neměly shodnout pouze na 
členském státě, v němž bude mít agentura 
své sídlo, ale také na konkrétním umístění 
sídla v daném členském státě.

Odůvodnění

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 
dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 
decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 
tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 
decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 
principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 
Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 
scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Orgán by měl spolupracovat s 
dalšími agenturami Unie v rámci jejich 
příslušných pravomocí, zejména s 
agenturami působícími v oblastech 
zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž 
by měl vycházet z jejich odborných 
poznatků a maximalizovat synergie: s 
Evropskou nadací pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound), 
Evropským střediskem pro rozvoj 

(30) Orgán by měl spolupracovat s 
dalšími agenturami Unie v rámci jejich 
příslušných pravomocí, zejména s 
agenturami působícími v oblastech 
zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž 
by měl vycházet z jejich odborných 
poznatků a maximalizovat synergie a 
zamezit zdvojování činností, a tím 
dosahovat finančních úspor: s Evropskou 
nadací pro zlepšení životních a pracovních 
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odborného vzdělávání (Cedefop), 
Evropskou agenturou pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a 
Evropskou nadací odborného vzdělávání 
(ETF), jakož i – pokud jde o boj proti 
organizované trestné činnosti včetně 
obchodování s lidmi – s Agenturou 
Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol) a Agenturou 
Evropské unie pro justiční spolupráci v 
trestních věcech (Eurojust).

podmínek (Eurofound), Evropským 
střediskem pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop), Evropskou 
agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci (EU-OSHA) a Evropskou nadací 
odborného vzdělávání (ETF), jakož i –
pokud jde o boj proti organizované trestné 
činnosti včetně obchodování s lidmi – s 
Agenturou Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol) a 
Agenturou Evropské unie pro justiční 
spolupráci v trestních věcech (Eurojust).

Odůvodnění

V souladu se společným přístupem musí agentury působící v oblasti zaměstnanosti a trhu 
práce efektivně využívat dostupných omezených zdrojů tím, že budou hledat synergie a zamezí 
zdvojování příslušných činností.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům přístup k informacím o 
jejich právech a povinnostech v 
přeshraničních situacích, jakož i přístup ke 
službám v oblasti přeshraniční mobility 
pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

a) usnadňuje jednotlivcům a 
sociálním partnerům přístup k informacím 
o jejich právech a povinnostech v 
přeshraničních situacích, jakož i přístup ke 
službám v oblasti přeshraniční mobility 
pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) podporuje spolupráci a koordinaci 
členských států, orgánů, institucí a jiných 
subjektů Unie na úrovni EU s cílem 
dosáhnout finančních úspor, zabránit 
zdvojování činností a podporovat synergii 
a doplňkovost činností.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) sleduje programy dobrovolného 
návratu v členských státech, které 
podporují jednotlivce, kteří se chtějí vrátit 
do své země původu po zapojení do 
přeshraniční mobility pracovní síly.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje příslušné informace o 
právech a povinnostech jednotlivců v 
situacích přeshraniční mobility pracovní 
síly;

a) poskytuje příslušné informace o 
právech a povinnostech jednotlivců v 
situacích přeshraniční mobility pracovní 
síly, včetně informací o jejich sociálních 
právech, jako jsou administrativní, 
zaměstnanecké a zdravotnické služby a 
služby na podporu bydlení;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaměstnavatelům poskytuje 
příslušné informace o pracovněprávních 
předpisech a pracovních a životních 
podmínkách, které se vztahují na 
pracovníky v situacích přeshraniční 
mobility pracovní síly, včetně vyslaných 
pracovníků;

c) sociálním partnerům poskytuje 
příslušné informace o pracovněprávních 
předpisech a pracovních a životních 
podmínkách, které se vztahují na 
pracovníky v situacích přeshraniční 
mobility pracovní síly, včetně vyslaných 
pracovníků;
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Odůvodnění

Orgán by měl poskytovat informace jak zaměstnavatelům, tak organizacím zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ve spolupráci s vnitrostátními 
orgány podporuje a financuje poradenské 
služby pro zaměstnance, kteří hledají 
zaměstnání mimo svou zemi původu nebo 
kteří takové zaměstnání již mají;

Odůvodnění

Orgán musí mít pravomoc poskytovat zaměstnancům nejen informace, ale také poradenství.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní orgán neodpoví na 
žádost ve lhůtě stanové orgánem, předloží 
orgánu důvody, proč tak neučinil.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán podává pravidelné zprávy o 
svých zjištěních Komisi, jakož i přímo 
dotčeným členským státům, přičemž 
nastiňuje možná opatření s cílem odstranit 
zjištěné nedostatky.

3. Orgán vydává pololetní zprávy o 
svých zjištěních Komisi, jakož i přímo 
dotčeným členským státům, přičemž 
nastiňuje možná opatření s cílem odstranit 
zjištěné nedostatky. Tyto zprávy se 
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zveřejní.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby orgán stanoví ujednání o 
spolupráci s ostatními decentralizovanými 
agenturami Unie.

V případě potřeby orgán stanoví ujednání o 
spolupráci s ostatními decentralizovanými 
agenturami Unie, zejména s agenturami 
Eurofound, Cedefop, EU-OSHA a ETF, 
aby zajistil koordinaci, podpořil synergie a 
zamezil zdvojování činností v zájmu 
nákladové efektivnosti.

Odůvodnění

V souladu se společným přístupem musí agentury působící v oblasti zaměstnanosti a trhu 
práce efektivně využívat dostupných omezených zdrojů tím, že budou hledat synergie a zamezí 
zdvojování příslušných činností.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada sestává z jednoho 
zástupce na vysoké úrovni z každého 
členského státu a dvou zástupců Komise, 
přičemž všichni mají hlasovací právo.

1. Správní rada sestává z jednoho 
zástupce na vysoké úrovni z každého 
členského státu, jednoho člena za 
organizace zaměstnavatelů v každém 
členském státě, jednoho člena za 
organizace zaměstnanců v každém 
členském státě, dvou zástupců Komise a 
jednoho člena jmenovaného Evropským 
parlamentem, přičemž všichni mají 
hlasovací právo.

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zohlednit strukturu řízení stávajících agentur působících 
v oblasti trhu práce a posílit demokratickou kontrolu tím, že součástí rady bude člen 
jmenovaný Evropským parlamentem.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zasedání správní rady se jako 
pozorovatelé mohou účastnit čtyři 
zástupci, a sice po jednom z agentur 
Eurofound, Cedefop, EU-OSHA a ETF. 

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zlepšit koordinaci mezi agenturami působícími v oblasti 
zaměstnanosti a trhu práce.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý rok vypracuje výkonný 
ředitel návrh jednotného programového 
dokumentu, který obsahuje zejména 
víceletý a roční program v souladu s 
nařízením Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední 
pokyny stanovené Komisí.

1. Každý rok vypracuje výkonný 
ředitel návrh jednotného programového 
dokumentu, který obsahuje zejména 
víceletý a roční program v souladu s 
nařízením Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1271/201373, přičemž zohlední 
pokyny stanovené Komisí a doporučení 
interinstitucionální pracovní skupiny pro 
zdroje agentur.

__________________ __________________

73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty 
uvedené v článku 208 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 
42).

73 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty 
uvedené v článku 208 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 
42).

Odůvodnění

Při vypracovávání jednotného programového dokumentu agentura náležitě zohlední 
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doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro agentury.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů 
se zakládá na podrobných cílech a 
očekávaných výsledcích obsažených v 
ročním pracovním programu uvedeném v 
čl. 25 odst. 3 a bere v úvahu finanční 
prostředky nutné pro dosažení těchto cílů 
a výsledků v souladu se zásadou 
sestavování rozpočtu podle výkonnosti.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Překladatelské služby potřebné pro 
fungování orgánu zajišťuje Překladatelské 
středisko pro instituce Evropské unie.

2. Překladatelské služby potřebné pro 
fungování orgánu zajišťuje Překladatelské 
středisko pro instituce Evropské unie nebo 
jiní poskytovatelé překladatelských služeb 
v souladu s pravidly zadávání zakázek a v 
rámci stropů stanovených v příslušných 
finančních předpisech.

Odůvodnění

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je poskytnout agentuře určitou flexibilitu, pokud 
jde o překladatelské služby.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem usnadnění boje proti 1. Za účelem usnadnění boje proti 



AD\1163545CS.docx 13/15 PE623.836v02-00

CS

podvodům, úplatkářství a jinému 
protiprávnímu jednání v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 
přistoupí orgán do šesti měsíců od data 
svého zprovoznění k interinstitucionální 
dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním 
vyšetřování prováděném úřadem OLAF a 
přijme vhodné předpisy použitelné na 
všechny zaměstnance orgánu za použití 
šablony stanovené v příloze uvedené 
dohody.

podvodům, úplatkářství a jinému 
protiprávnímu jednání v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 
přistoupí orgán od data svého zprovoznění 
k interinstitucionální dohodě ze dne 25. 
května 1999 o vnitřním vyšetřování 
prováděném úřadem OLAF a přijme 
vhodné předpisy použitelné na všechny 
zaměstnance orgánu za použití šablony 
stanovené v příloze uvedené dohody.

Odůvodnění

V této souvislosti není lhůta šesti měsíců nutná.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgán úzce spolupracuje s jinými 
orgány, institucemi a subjekty Unie, 
zejména s těmi, které mají sídlo v téže 
lokalitě, aby bylo dosaženo finančních 
úspor.
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