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AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni 
odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prijedlog Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA 
I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA 
I VIJEĆA

o osnivanju Europskog nadzornog tijela za 
rad

o osnivanju Europskog tijela za rad i 
socijalnu sigurnost

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku) (Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Pozivanje 2.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

uzimajući u obzir europski stup socijalnih 
prava,

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Slobodno kretanje radnika, sloboda 
poslovnog nastana i sloboda pružanja 
usluga temeljna su načela unutarnjeg tržišta 
u Uniji ugrađena u Ugovor o 
funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(1) Zaštita socijalnih i radnih prava, 
slobodno kretanje radnika, sloboda 
poslovnog nastana i sloboda pružanja 
usluga temeljna su načela unutarnjeg tržišta 
u Uniji ugrađena u Ugovor o 
funkcioniranju Europske unije (UFEU) i 
Povelju Europske unije o temeljnim 



PE625.406v02-00 4/60 AD\1167114HR.docx

HR

pravima.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) U skladu s člankom 3. UFEU-a 
Unija radi na visoko konkurentnom 
socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem 
pune zaposlenosti i društvenog napretka te 
promiče socijalnu pravdu i zaštitu. Prema 
članku 9. UFEU-a Unija pri utvrđivanju i 
provedbi svojih politika i djelovanja uzima 
u obzir zahtjeve povezane, među ostalim, s 
promicanjem visoke razine zapošljavanja, 
jamstvom odgovarajuće socijalne zaštite, 
borbom protiv društvene isključenosti te 
promicanjem visoke razine obrazovanja, 
osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

(2) U skladu s člankom 3. UFEU-a 
Unija radi na visoko konkurentnom 
socijalnom tržišnom gospodarstvu, s ciljem 
pune zaposlenosti i društvenog napretka, 
promicanju socijalne pravde i zaštite, 
suzbijanju društvene isključenosti i 
diskriminacije te promiče socijalnu pravdu 
i zaštitu, ravnopravnost muškaraca i žena, 
generacijsku solidarnost i zaštitu prava 
djeteta, a promiče i gospodarsku, 
socijalnu i teritorijalnu koheziju i 
solidarnost među državama članicama. 
Prema članku 9. UFEU-a Unija pri 
utvrđivanju i provedbi svojih politika i 
djelovanja uzima u obzir zahtjeve 
povezane, među ostalim, s promicanjem 
visoke razine zapošljavanja, jamstvom 
odgovarajuće socijalne zaštite, borbom 
protiv društvene isključenosti te 
promicanjem visoke razine obrazovanja, 
osposobljavanja i zaštite zdravlja ljudi.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3 a) U europskom stupu socijalnih 
prava ističe se da svatko ima pravo na 
pravovremenu i personaliziranu pomoć za 
poboljšanje mogućnosti zapošljavanja ili 
samozapošljavanja. Svi imaju pravo na 
prijenos socijalne zaštite i prava na 
osposobljavanje kada mijenjaju radno 
mjesto. Također se naglašava da mladi 
imaju pravo na kontinuirano obrazovanje, 
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naukovanje, stažiranje i dobre poslovne 
ponude. Osim toga, nezaposleni imaju 
pravo na personaliziranu, neprekidnu i 
odgovarajuću potporu.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Europsko nadzorno tijelo za rad 
(dalje u tekstu „Nadzorno tijelo”) trebalo bi 
osnovati kako bi se pridonijelo jačanju 
pravednosti i povjerenja u jedinstveno 
tržište. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo 
trebalo podupirati države članice i 
Komisiju pri poboljšanju pristupa 
pojedinaca i poslodavaca informacijama o 
njihovim pravima i obvezama u 
situacijama prekogranične mobilnosti te 
pristupa relevantnim uslugama, podupirati 
usklađenost i suradnju među državama 
članicama radi djelotvorne primjene prava 
Unije u tim područjima te posredovati pri 
pronalaženju rješenja u slučaju 
prekograničnih sporova ili poremećaja na 
tržištu rada i olakšavati ga.

(5) Međutim, s obzirom na brojne 
probleme s učinkovitom primjenom 
propisa Unije o prekograničnoj 
mobilnosti radne snage i koordinacijom 
sustava socijalne sigurnosti, kao i na 
zabrinutost u pogledu poboljšanja 
suradnje na razini Unije u tim sektorima, 
Europsko nadzorno tijelo za rad i 
socijalnu sigurnost (dalje u tekstu 
„Nadzorno tijelo”) trebalo bi osnovati kako 
bi se pridonijelo jačanju povjerenja u 
jedinstveno tržište i poboljšala mobilnost, 
posebno mobilnost radne snage i 
prekogranično pružanje usluga. Nadzorno 
tijelo trebalo bi podupirati države članice i 
Komisiju pri poboljšanju pristupa 
pojedinaca i poslodavaca informacijama o 
njihovim pravima i obvezama u 
situacijama prekogranične mobilnosti i 
prekograničnog pružanja usluga te 
pristupa relevantnim uslugama, podupirati 
usklađenost i suradnju među državama 
članicama radi djelotvorne i učinkovite 
primjene i izvršenja prava Unije u tim 
područjima, pomagati u rješavanju 
problema nezaposlenosti te posredovati pri 
pronalaženju rješenja u slučaju 
prekograničnih sporova ili poremećaja na 
tržištu rada i olakšavati ga.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.



PE625.406v02-00 6/60 AD\1167114HR.docx

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Nadzorno tijelo trebalo bi obavljati 
svoje aktivnosti u područjima 
prekogranične mobilnosti radne snage i 
koordinacije sustava socijalne sigurnosti, 
uključujući slobodno kretanje radnika, 
upućivanje radnika i izrazito mobilne 
usluge. Ono bi ujedno trebalo unaprijediti 
suradnju među državama članicama kad je 
riječ o suzbijanju neprijavljenog rada. Ako 
Nadzorno tijelo tijekom obavljanja svojih 
aktivnosti utvrdi moguće nepravilnosti, 
uključujući u područjima prava Unije za 
koja nije nadležno, kao što su kršenja 
radnih uvjeta, zdravstvenih i sigurnosnih 
propisa ili zapošljavanje državljana trećih 
zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo 
bi ih moći prijaviti Komisiji, nadležnim 
tijelima Unije i prema potrebi nacionalnim 
tijelima te surađivati s njima u tim 
pitanjima.

(6) Kako bi se zajamčilo učinkovito 
funkcioniranje Nadzornog tijela, potrebno 
je da njegov cilj, zadaće i odgovornosti 
budu jasno određeni kako bi se osigurala 
komplementarnost njegovih zadaća sa 
zadaćama postojećih subjekata. Nadzorno
tijelo trebalo bi obavljati svoje aktivnosti u 
područjima prekogranične mobilnosti 
radne snage i koordinacije sustava 
socijalne sigurnosti, uključujući slobodno 
kretanje radnika, upućivanje radnika i 
prekogranično pružanje usluga kao što je 
sektor prometa. Ono bi ujedno trebalo 
unaprijediti suradnju među državama 
članicama kad je riječ o suzbijanju 
neprijavljenog rada. Ako Nadzorno tijelo 
tijekom obavljanja svojih aktivnosti utvrdi 
moguće nepravilnosti, uključujući u 
područjima prava Unije za koja nije 
nadležno, kao što su kršenja radnih uvjeta, 
zdravstvenih i sigurnosnih propisa, 
neprijavljeni rad i ograničavanja prava i 
naknada ili zapošljavanje državljana trećih 
zemalja s nezakonitim boravkom, trebalo 
bi ih moći brzo prijaviti i bez nepotrebne 
odgode u tim pitanjima surađivati s 
Komisijom, nadležnim tijelima Unije i 
prema potrebi nacionalnim tijelima.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Nadzorno tijelo trebalo bi 
pridonijeti olakšavanju slobodnog kretanja 
radnika koje je uređeno Uredbom (EU) 
br. 492/2011 Europskog parlamenta i 
Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća40 i 
Uredbom (EU) 2016/589 Europskog 
parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo 
olakšati upućivanje radnika uređeno 
Direktivom 96/71/EZ Europskog 

(7) Nadzorno tijelo trebalo bi 
pridonijeti suzbijanju socijalnog 
dampinga i olakšavanju slobodnog 
kretanja radnika koje je uređeno Uredbom 
(EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i 
Vijeća39, Direktivom 2014/54/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća40 i 
Uredbom (EU) 2016/589 Europskog 
parlamenta i Vijeća41. Ono bi trebalo 
olakšati upućivanje radnika uređeno 
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parlamenta i Vijeća42 i Direktivom 
2014/67/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća43, uključujući podupiranjem 
provedbe onih odredaba koje su uvedene u 
okviru univerzalno primjenjivih 
kolektivnih ugovora u skladu s praksama 
država članica. Osim toga, trebalo bi 
pomoći koordinaciji sustava socijalne 
sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) 
br. 883/2004 Europskog parlamenta i 
Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 
Europskog parlamenta i Vijeća45 i 
Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog 
parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća 
(EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća 
(EEZ) br. 574/7248.

Direktivom 96/71/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća42 i Direktivom 
2014/67/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća43, uključujući podupiranjem 
provedbe onih odredaba koje su uvedene u 
okviru univerzalno primjenjivih 
kolektivnih ugovora u skladu s praksama 
država članica. Osim toga, trebalo bi 
pomoći koordinaciji sustava socijalne 
sigurnosti koja je uređena Uredbom (EZ) 
br. 883/2004 Europskog parlamenta i 
Vijeća44, Uredbom (EZ) br. 987/2009 
Europskog parlamenta i Vijeća45 i 
Uredbom (EU) 1231/2010 Europskog 
parlamenta i Vijeća46 te Uredbom Vijeća 
(EEZ) br. 1408/7147 i Uredbom Vijeća 
(EEZ) br. 574/7248.

_________________ _________________

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o 
slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 
27.5.2011., str. 1.).

39 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o 
slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, 
27.5.2011., str. 1.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 
mjerama za lakše ostvarivanje prava 
zajamčenih radnicima u kontekstu slobode 
kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., 
str. 8.).

40 Direktiva 2014/54/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 
mjerama za lakše ostvarivanje prava 
zajamčenih radnicima u kontekstu slobode 
kretanja radnika (SL L 128, 30.4.2014., 
str. 8.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o 
Europskoj mreži službi za zapošljavanje 
(EURES), pristupu radnika uslugama 
mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada 
i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) 
br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., 
str. 1.).

41 Uredba (EU) 2016/589 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o 
Europskoj mreži službi za zapošljavanje 
(EURES), pristupu radnika uslugama 
mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada 
i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) 
br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., 
str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o 
upućivanju radnika u okviru pružanja 
usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

42 Direktiva 96/71/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o 
upućivanju radnika u okviru pružanja 
usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o 
provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju 
radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni 
Uredbe (EU) br. 1024/2012 o 
administrativnoj suradnji putem 

43 Direktiva 2014/67/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o 
provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju 
radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni 
Uredbe (EU) br. 1024/2012 o 
administrativnoj suradnji putem 
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Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta 
(„Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., 
str. 11.).

Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta 
(„Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., 
str. 11.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 
koordinaciji sustava socijalne sigurnosti 
(SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL 
L 200, 7.6.2004., str. 1.).

44 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 
koordinaciji sustava socijalne sigurnosti 
(SL L 166, 30.4.2004., str. 1. ispravak SL 
L 200, 7.6.2004., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o 
utvrđivanju postupka provedbe Uredbe 
(EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava 
socijalne sigurnosti (SL L 284, 
30.10.2009., str. 1.).

45 Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o 
utvrđivanju postupka provedbe Uredbe 
(EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava 
socijalne sigurnosti (SL L 284, 
30.10.2009., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. 
o proširenju primjene Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 
na državljane trećih zemalja koji tim 
uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo 
na temelju svog državljanstva (SL L 344, 
29.12.2010., str. 1.).

46 Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. 
o proširenju primjene Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i Uredbe (EZ) br. 987/2009 
na državljane trećih zemalja koji tim 
uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo 
na temelju svog državljanstva (SL L 344, 
29.12.2010., str. 1.).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 
14. lipnja 1971. o primjeni sustava 
socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i 
njihove obitelji koji se kreću unutar 
Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

47 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 
14. lipnja 1971. o primjeni sustava 
socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i 
njihove obitelji koji se kreću unutar 
Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 2.). 2).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 
21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka 
provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o 
primjeni sustava socijalnog osiguranja na 
zaposlene osobe, samozaposlene osobe i 
članove njihovih obitelji koji se kreću 
unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., 
str. 1.).

48 Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 
21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka 
provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o 
primjeni sustava socijalnog osiguranja na 
zaposlene osobe, samozaposlene osobe i 
članove njihovih obitelji koji se kreću 
unutar Zajednice (SL L 74, 27.3.1972., 
str. 1.).

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8.a) Nadzorno tijelo bi u tom smislu 
osobito trebalo doprinijeti boljoj provedbi 
i povećanju učinkovitosti zakonodavstva 
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Unije koje se odnosi na prometni sektor. 
Poduzeća koja posluju u prometnom 
sektoru trebala bi moći zatražiti i dobiti 
odgovarajuće informacije o svojim 
pravima i obvezama. Nadalje, pojačana 
suradnja među državama članicama u 
tom području rezultirat će većom pravnom 
sigurnošću, a tako će se onda i poticati 
europska mobilnost radne snage.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi 
trebali nastati nova prava ni obveze za 
pojedince ili poslodavce, uključujući 
gospodarske subjekte ili neprofitne 
organizacije, jer bi se aktivnosti Nadzornog 
tijela na njih trebale odnositi u mjeri u 
kojoj se na njih odnosi pravo Unije 
obuhvaćeno područjem primjene ove 
Uredbe.

(10) Osnivanjem Nadzornog tijela ne bi 
trebali nastati nova prava ni obveze za 
pojedince ili poslodavce, posebno mala i 
srednja poduzeća, uključujući gospodarske 
subjekte ili neprofitne organizacije, jer bi 
se aktivnosti Nadzornog tijela na njih 
trebale odnositi u mjeri u kojoj se na njih 
odnosi pravo Unije obuhvaćeno područjem 
primjene ove Uredbe. Međutim, prava 
radnika trebalo bi znatno poboljšati.

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) Kako bi mogli imati koristi od 
poštenog i djelotvornog unutarnjeg tržišta, 
Nadzorno tijelo trebalo bi poticati 
pojedince i poslodavce da budu mobilni ili 
pružaju usluge i zapošljavaju bilo gdje 
unutar Unije. To uključuje potporu 
prekograničnoj mobilnosti pojedinaca 
olakšavanjem pristupa uslugama 
povezanima s prekograničnom mobilnošću, 
kao što je prekogranično traženje 
odgovarajućega radnog mjesta, 
pripravništva i naukovanja, te promicanjem 

(11) Kako bi mogli imati koristi od 
socijalno pravednog i djelotvornog 
unutarnjeg tržišta, Nadzorno tijelo trebalo 
bi poticati pojedince i poslodavce da budu 
mobilni ili pružaju usluge i zapošljavaju 
bilo gdje unutar Unije, osobito 
osiguravanjem načina pristupa za osobe s 
invaliditetom ili posebnim potrebama. To 
uključuje potporu prekograničnoj 
mobilnosti pojedinaca olakšavanjem 
pristupa uslugama povezanima s 
prekograničnom mobilnošću, kao što je 
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programa mobilnosti poput „Tvoj prvi 
posao preko EURES-a” ili „ErasmusPRO”. 
Nadzorno tijelo trebalo bi pridonijeti 
poboljšanju transparentnosti informacija, 
među ostalim o pravima i obvezama koji 
proizlaze iz prava Unije, i pristupa 
pojedinaca i poslodavaca uslugama, u 
suradnji s drugim službama za informiranje 
kao što je „Vaša Europa – Savjeti”, te 
iskorištavanju svih prednosti portala Vaša 
Europa, koji će biti okosnica budućeg 
jedinstvenog digitalnog pristupnika53, i 
osiguravanju dosljednosti s njime.

prekogranično traženje odgovarajućega 
radnog mjesta, pripravništva, stažiranja i 
naukovanja promicanjem upotrebe okvira 
Europass te promicanjem programa 
mobilnosti poput „Tvoj prvi posao preko 
EURES-a” ili „ErasmusPRO”, ali i 
olakšavanjem pristupa svim ostalim 
relevantnim uslugama u državi članici 
boravka ili privremenog boravka, 
primjerice zdravstvenoj zaštiti. Nadzorno 
tijelo trebalo bi pridonijeti poboljšanju 
transparentnosti informacija, među ostalim 
o pravima i obvezama koji proizlaze iz 
prava Unije, i pristupa pojedinaca i 
poslodavaca uslugama, u suradnji s drugim 
službama za informiranje kao što je „Vaša 
Europa – Savjeti”, te iskorištavanju svih 
prednosti portala Vaša Europa, koji će biti 
okosnica budućeg jedinstvenog digitalnog 
pristupnika53, i osiguravanju dosljednosti s 
njime.

_________________ _________________

53 Uredba [Jedinstveni digitalni pristupnik 
– COM(2017) 256].

53 Uredba [Jedinstveni digitalni pristupnik 
– COM(2017) 256].

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Za te bi potrebe Nadzorno tijelo 
trebalo surađivati s ostalim relevantnim 
inicijativama i mrežama Unije, posebice 
Europskom mrežom javnih službi za 
zapošljavanje54, Europskom 
poduzetničkom mrežom55, središnjom 
točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57

te relevantnim nacionalnim službama kao 
što su tijela za promicanje jednakog 
postupanja i za potporu radnicima Unije i 
članovima njihovih obitelji koja su 
imenovale države članice u skladu s 
Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim 
kontaktnim točkama koje su određene u 
skladu s Direktivom 2011/24/EU 

(12) Za te bi potrebe Nadzorno tijelo 
trebalo surađivati s ostalim relevantnim 
inicijativama i mrežama Unije, posebice 
Europskom mrežom javnih službi za 
zapošljavanje54, Europskom 
poduzetničkom mrežom55, središnjom 
točkom za granice56 i mrežom SOLVIT57

te relevantnim nacionalnim službama kao 
što su tijela za promicanje jednakog 
postupanja i za potporu radnicima Unije i 
članovima njihovih obitelji koja su 
imenovale države članice u skladu s 
Direktivom 2014/54/EU i nacionalnim 
kontaktnim točkama koje su određene u 
skladu s Direktivom 2011/24/EU 
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Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi 
pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti. 
Nadzorno tijelo trebalo bi istražiti i 
sinergije s predloženom europskom e-
karticom usluga59, osobito s obzirom na 
slučajeve u kojima se države članice 
opredijele za podnošenje izjava povezanih 
s upućenim radnicima putem platforme za 
e-karticu. Nadzorno tijelo trebalo bi 
zamijeniti Komisiju u upravljanju 
Europskim koordinacijskim uredom 
Europske mreže službi za zapošljavanje 
(EURES), koji je uspostavljen Uredbom 
(EU) 2016/589, uključujući pri 
definiranju potreba korisnika i poslovnih 
zahtjeva za djelotvornost portala EURES-
a i povezanih IT usluga, no bez pružanja 
IT usluga te upravljanja IT 
infrastrukturom i njezina razvoja, što će i 
dalje osiguravati Komisija.

Europskog parlamenta i Vijeća58 kako bi 
pružale informacije o zdravstvenoj zaštiti.

_________________ _________________

54 Odluka br. 573/2014/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o 
pojačanoj suradnji između javnih službi za 
zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 
28.5.2014., str. 32.).

54 Odluka br. 573/2014/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o
pojačanoj suradnji između javnih službi za 
zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 
28.5.2014., str. 32.).

55 Europska poduzetnička mreža, 
https://een.ec.europa.eu/

55 Europska poduzetnička mreža, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Komunikacija Komisije Vijeću i 
Europskom parlamentu, Poticanje rasta i 
kohezije u graničnima regijama EU-a, 
COM(2017) 534.

56 Komunikacija Komisije Vijeću i 
Europskom parlamentu, Poticanje rasta i 
kohezije u graničnima regijama EU-a, 
COM(2017) 534.

57 Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o 
načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 
19.9.2013., str. 10.).

57 Preporuka Komisije od 17. rujna 2013. o 
načelima rada SOLVIT-a (SL L 249, 
19.9.2013., str. 10.).

58 Direktiva 2011/24/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o 
primjeni prava pacijenata u prekograničnoj 
zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., 
str. 45.).

58 Direktiva 2011/24/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o 
primjeni prava pacijenata u prekograničnoj 
zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., 
str. 45.).

59COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 
final.

Amandman 13
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Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) U cilju poštene, jednostavne i 
djelotvorne primjene prava Unije 
Nadzorno tijelo trebalo bi podupirati
suradnju i pravodobnu razmjenu 
informacija među državama članicama. 
Nacionalni časnici za vezu koji rade u 
okviru Nadzornog tijela i ostalo osoblje 
trebali bi pružati potporu državama 
članicama u ispunjavanju obveza suradnje, 
ubrzati razmjene među njima s pomoću 
postupaka za smanjenje kašnjenja te 
osigurati povezanost s ostalim nacionalnim 
uredima za vezu, tijelima i kontaktnim 
točkama uspostavljenima u skladu s 
pravom Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi 
poticati upotrebu inovativnih pristupa 
djelotvornoj i učinkovitoj prekograničnoj 
suradnji, uključujući alate za elektroničku 
razmjenu podataka kao što su sustav 
elektroničke razmjene informacija o 
socijalnoj sigurnosti (EESSI) i 
Informacijski sustav unutarnjeg tržišta 
(IMI), te bi trebalo pridonijeti daljnjoj 
digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT 
alata koji se upotrebljavaju za razmjenu 
poruka među nacionalnim tijelima. 

(13) U cilju pravedne, jednostavne i 
djelotvorne primjene prava Unije 
Nadzorno tijelo trebalo bi poboljšati
suradnju i pravodobnu razmjenu 
informacija među državama članicama. 
Nacionalni časnici za vezu koji rade u 
okviru Nadzornog tijela i ostalo osoblje 
trebali bi pružati potporu državama 
članicama u ispunjavanju obveza suradnje, 
ubrzati razmjene među njima s pomoću 
postupaka za smanjenje kašnjenja te 
osigurati povezanost s ostalim nacionalnim 
uredima za vezu, tijelima i kontaktnim 
točkama uspostavljenima u skladu s 
pravom Unije. Nadzorno tijelo trebalo bi
posebno poticati upotrebu inovativnih 
pristupa djelotvornoj i učinkovitoj 
prekograničnoj suradnji, uključujući alate 
za elektroničku razmjenu podataka kao što 
su sustav elektroničke razmjene 
informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) 
i Informacijski sustav unutarnjeg tržišta 
(IMI), te bi trebalo pridonijeti daljnjoj 
digitalizaciji postupaka i unaprjeđenju IT 
alata koji se upotrebljavaju za razmjenu 
poruka među nacionalnim tijelima. 

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Kako bi se povećali kapaciteti 
država članica za uklanjanje 
prekograničnih nepravilnosti povezanih s 
pravom Unije u područjima za koja je 
nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi 
podupirati nacionalna tijela u provođenju 
usklađenih i zajedničkih inspekcija, među 
ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija 
u skladu s člankom 10. Direktive 

(14) Kako bi se povećali kapaciteti 
država članica za potporu zaštiti socijalnih 
i radnih prava osoba koje ostvaruju svoje 
pravo na slobodu kretanja i za uklanjanje 
prekograničnih nepravilnosti povezanih s 
pravom Unije u područjima za koja je 
nadležno, Nadzorno tijelo trebalo bi 
podupirati nacionalna tijela i socijalne 
partnere u provođenju nacionalnih, 
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2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na 
zahtjev država članica ili na temelju 
njihova prihvaćanja prijedloga Nadzornog 
tijela. Nadzorno tijelo trebalo bi pružati 
stratešku, logističku i tehničku potporu 
državama članicama koje sudjeluju u 
usklađenim ili zajedničkim inspekcijama 
poštujući u cijelosti zahtjeve o 
povjerljivosti. Inspekcije bi se trebale 
provoditi u dogovoru s predmetnim 
državama članicama i potpuno u skladu s 
nacionalnim pravnim okvirom država 
članica, koje bi na temelju ishoda 
usklađenih i zajedničkih inspekcija trebale
poduzeti daljnje mjere u skladu s
nacionalnim zakonodavstvom.  

usklađenih i zajedničkih inspekcija, među 
ostalim olakšavanjem provedbe inspekcija 
u skladu s člankom 10. Direktive 
2014/67/EU. One bi se trebale odvijati na 
zahtjev jedne ili više država članica ili na 
temelju njihova prihvaćanja. Nadzorno 
tijelo trebalo bi pružati stratešku, logističku 
i tehničku potporu državama članicama 
koje sudjeluju u usklađenim ili zajedničkim 
inspekcijama poštujući u cijelosti zahtjeve 
o povjerljivosti i zaštiti podataka. 
Inspekcije se provode u dogovoru s 
predmetnom državom članicom i potpuno 
u skladu s nacionalnim pravnim okvirom 
države članice na čijem se teritoriju 
provodi inspekcija, a koja bi na temelju 
ishoda usklađenih i zajedničkih inspekcija 
trebala poduzeti daljnje mjere u skladu sa 
svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Kako bi se pratili novi trendovi, 
izazovi i nedostaci u području radne 
mobilnosti i koordinacije socijalne 
sigurnosti, Nadzorno tijelo trebalo bi 
razviti analitičke kapacitete i kapacitete za 
procjenu rizika. To bi trebalo uključivati 
provedbu analiza i studija tržišta rada te 
stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi 
pratiti moguće neravnoteže u pogledu 
vještina i prekograničnog protoka radne 
snage, uključujući njihov mogući utjecaj na 
teritorijalnu koheziju. Osim toga, 
Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti 
procjenu rizika iz članka 10. Direktive 
2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi 
osigurati sinergije i komplementarnost s 
drugim agencijama, službama ili mrežama 
Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, 
od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti 
informacije o čestim problemima s kojima 
se susreću pojedinci i poduzeća kad žele 

(15) Kako bi se pratili novi trendovi, 
izazovi i nedostaci te manjkavosti i 
nedosljednosti u području radne 
mobilnosti, koordinacije socijalne 
sigurnosti i s njima povezanim 
područjima, Nadzorno tijelo trebalo bi 
razviti analitičke kapacitete i kapacitete za 
procjenu rizika. To bi trebalo uključivati 
provedbu analiza i studija tržišta rada te 
stručnih revizija. Nadzorno tijelo trebalo bi 
pratiti moguće neravnoteže u pogledu 
vještina i prekograničnog protoka radne 
snage, uključujući njihov mogući utjecaj na 
teritorijalnu koheziju. Osim toga, 
Nadzorno tijelo trebalo bi poduprijeti 
procjenu rizika iz članka 10. Direktive 
2014/67/EU. Nadzorno tijelo trebalo bi 
osigurati sinergije i komplementarnost s 
drugim agencijama, službama ili mrežama 
Unije. U tu bi svrhu trebalo, među ostalim, 
od mreže SOLVIT i sličnih službi tražiti 
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ostvariti svoja prava u područjima za koja 
je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno 
tijelo trebalo bi usto olakšati i 
pojednostavniti aktivnosti prikupljanja 
podataka koje su predviđene mjerodavnim 
zakonodavstvom Unije u područjima za 
koja je nadležno. Time za države članice 
ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

informacije o čestim problemima s kojima 
se susreću pojedinci i poduzeća kad žele 
ostvariti svoja prava u područjima za koja 
je nadležno Nadzorno tijelo. Nadzorno 
tijelo trebalo bi usto olakšati i 
pojednostavniti aktivnosti prikupljanja 
podataka koje su predviđene mjerodavnim 
zakonodavstvom Unije u područjima za 
koja je nadležno. Time za države članice 
ne nastaju nove obveze izvješćivanja.

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti 
platformu za rješavanje sporova među 
državama članicama povezanih s 
primjenom prava Unije u područjima za 
koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao 
nadovezati na postojeći dijalog i 
mehanizme mirenja u području 
koordinacije socijalne sigurnosti koje 
države članice smatraju vrijednima60 i čiju 
je važnost priznao Sud Europske unije61. 
Države članice trebale bi moći uputiti 
slučajeve Nadzornom tijelu radi 
posredovanja u skladu sa standardnim 
postupcima uspostavljenima za tu svrhu. 
Nadzorno tijelo trebalo bi rješavati samo 
sporove među državama članicama, a 
pojedincima i poslodavcima koji se 
suočavaju poteškoćama pri ostvarivanju 
svojih prava proizašlih iz prava Unije 
trebale bi i dalje na raspolaganju biti 
nacionalne službe i službe Unije koje su 
zadužene za rješavanje takvih predmeta, 
kao što je mreža SOLVIT, kojima bi ih 
Nadzorno tijelo trebalo uputiti. Mreža 
SOLVIT također bi trebala moći uputiti na 
razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u 
kojima se problem ne može riješiti zbog 
razlika među nacionalnim upravama.

(17) Nadzorno tijelo trebalo bi pokrenuti 
platformu za rješavanje sporova među 
državama članicama povezanih s 
primjenom prava Unije u područjima za 
koja je nadležno. Njegov bi se rad trebao 
nadovezati na postojeći demokratski 
dijalog i mehanizme mirenja u području 
koordinacije socijalne sigurnosti koje 
države članice smatraju vrijednima60 i čiju 
je važnost priznao Sud Europske unije61. 
Države članice trebale bi moći 
prosljeđivati predmete Nadzornom tijelu 
radi rješavanja sporova. Nadzorno tijelo 
trebalo bi rješavati samo sporove među 
državama članicama, a pojedincima i 
poslodavcima koji se suočavaju 
poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava 
proizašlih iz prava Unije trebale bi i dalje 
na raspolaganju biti nacionalne službe i 
službe Unije koje su zadužene za 
rješavanje takvih predmeta, kao što je 
mreža SOLVIT, kojima bi ih Nadzorno 
tijelo trebalo uputiti. Mreža SOLVIT 
također bi trebala moći uputiti na 
razmatranje Nadzornom tijelu slučajeve u 
kojima se problem ne može riješiti zbog 
razlika među nacionalnim upravama.

_________________ _________________
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60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 
26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o 
izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o 
koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i 
Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju 
postupka provedbe Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 13645/1/17.

60 Vijeće, djelomičan opći pristup od 
26. listopada 2017. o Prijedlogu uredbe o 
izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o 
koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i 
Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju 
postupka provedbe Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 13645/1/17.

61 Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, 
točka 17., predmet C-202/97, 
EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-
178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., 
predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-
29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, 
točke 39.-41., predmet C-359/16 
EU:C:2018:63, točke 44.-45.

61 Predmet C-236/88 EU:C:1990:303, 
točka 17., predmet C-202/97, 
EU:C:2000:75, točke 57.-58., predmet C-
178/97, EU:C:2000:169, točke 44.-45., 
predmet C-2/05, EU:C:2006:69, točke 28.-
29., predmet C-12/14, EU:C:2016:135, 
točke 39.-41., predmet C-359/16 
EU:C:2018:63, točke 44.-45.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) Da bi olakšalo upravljanje 
prilagodbama tržišta rada, Nadzorno tijelo 
trebalo bi olakšati suradnju među 
relevantnim dionicima kako bi uklonilo 
poremećaje na tržištu rada koji utječu na 
više država članica, poput slučajeva 
restrukturiranja ili velikih projekata koji 
utječu na zaposlenost u pograničnim 
regijama.

(18) Da bi olakšalo upravljanje 
prilagodbama tržišta rada, Nadzorno tijelo 
trebalo bi olakšati suradnju među 
relevantnim dionicima kako bi uklonilo 
poremećaje na tržištu rada koji utječu na 
više država članica, poput slučajeva 
restrukturiranja ili velikih projekata koji 
utječu na zaposlenost u pograničnim 
regijama. Tijelo bi također trebalo olakšati 
tu suradnju kako bi se riješili strukturni 
problemi u vezi s pristupom radnim 
mjestima i socijalnim pravima zbog 
nedosljednosti među nacionalnim 
sustavima, kao što su razlike u dobi 
odlaska u mirovinu, pristupu 
samozaposlenih osoba naknadama ili 
ocjenjivanju u kojoj je mjeri osoba s 
invaliditetom sposobna za rad.

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21) Radi djelotvornog funkcioniranja 
Nadzornog tijela u upravnom bi odboru 
trebale biti zastupljene države članice i 
Komisija. Pri sastavljanju upravnog 
odbora, uključujući izbor njegova 
predsjednika i zamjenika predsjednika, 
trebalo bi poštovati načela ravnopravnosti 
spolova, iskustva i kvalifikacija. Radi 
djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja 
Nadzornog tijela upravni bi odbor posebice 
trebao donositi godišnji program rada, 
izvršavati svoje zadaće povezane s 
proračunom Nadzornog tijela, donositi 
financijska pravila koja se primjenjuju na 
Nadzorno tijelo, imenovati izvršnog 
direktora te utvrditi postupke za donošenje 
odluka izvršnog direktora povezanih s 
operativnim zadaćama Nadzornog tijela. 
Predstavnici zemalja koje nisu države 
članice Unije, ali primjenjuju pravila Unije 
u područjima za koja je nadležno Nadzorno 
tijelo, mogu sudjelovati na sastancima 
upravnog odbora kao promatrači.

(21) Radi djelotvornog funkcioniranja 
Nadzornog tijela u upravnom bi odboru 
trebali biti zastupljeni države članice, 
socijalni partneri, stručnjaci koje imenuje 
Europski parlament i Komisija. Pri 
sastavljanju upravnog odbora, uključujući 
izbor predsjednikâ, trebalo bi poštovati 
načela ravnopravnosti spolova, iskustva i 
kvalifikacija. Radi djelotvornog i 
učinkovitog funkcioniranja Nadzornog 
tijela upravni bi odbor posebice trebao 
donositi godišnji program rada, izvršavati 
svoje zadaće povezane s proračunom 
Nadzornog tijela, donositi financijska 
pravila koja se primjenjuju na Nadzorno 
tijelo, imenovati izvršnog direktora te 
utvrditi postupke za donošenje odluka 
izvršnog direktora povezanih s operativnim 
zadaćama Nadzornog tijela. Predstavnici 
zemalja koje nisu države članice Unije, ali 
primjenjuju pravila Unije u područjima za 
koja je nadležno Nadzorno tijelo, mogu 
sudjelovati na sastancima upravnog odbora 
kao promatrači.

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23) Nadzorno tijelo trebalo bi se u 
područjima za koja je nadležno izravno 
koristiti stručnim znanjem relevantnih 
dionika u okviru posebne skupine dionika. 
Članovi bi trebali biti predstavnici 
socijalnih partnera na razini Unije. Pri 
obavljanju svojih aktivnosti skupina 
dionika uzimat će u obzir mišljenja 
Savjetodavnog odbora za usklađivanje 
sustava socijalne sigurnosti ustanovljenog 
Uredbom (EZ) br. 883/2004 i 
Savjetodavnog odbora za slobodno 
kretanje radnika ustanovljenog Uredbom 

(23) Nadzorno tijelo trebalo bi se u 
područjima za koja je nadležno izravno 
koristiti stručnim znanjem relevantnih 
dionika u okviru posebne skupine dionika. 
Kao dio transparentnog i redovnog 
dijaloga s predstavničkim udrugama i 
civilnim društvom u skladu s člankom 11. 
stavcima 1. i 2. UFEU-a, članovi bi trebali 
biti predstavnici socijalnih partnera i 
organizacija civilnog društva na razini 
Unije i država članica. Pri obavljanju 
svojih aktivnosti skupina dionika uzimat će 
u obzir mišljenja Savjetodavnog odbora za 
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(EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim 
stručnim znanjem.

usklađivanje sustava socijalne sigurnosti 
ustanovljenog Uredbom (EZ) br. 883/2004 
i Savjetodavnog odbora za slobodno 
kretanje radnika ustanovljenog Uredbom 
(EU) br. 492/2011 te će se služiti njihovim 
stručnim znanjem.

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(24) Kako bi se Nadzornom tijelu 
zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, 
trebalo bi mu odobriti autonoman proračun 
kojem bi prihode činila sredstva iz općeg 
proračuna Unije, dobrovoljni financijski 
doprinosi država članica i doprinosi trećih 
zemalja koje sudjeluju u radu Nadzornog 
tijela. U iznimnim i opravdanim 
slučajevima Nadzorno tijelo trebalo bi 
moći primiti sredstva na temelju 
sporazuma o delegiranju ili ad hoc 
bespovratna sredstva te naplatiti 
publikacije i usluge koje pruža.

(24) Kako bi se Nadzornom tijelu 
zajamčila potpuna autonomija i neovisnost, 
trebalo bi mu odobriti autonoman proračun 
kojem bi prihode činila sredstva iz općeg 
proračuna Unije, dobrovoljni financijski 
doprinosi država članica i doprinosi trećih 
zemalja koje sudjeluju u radu Nadzornog 
tijela. Proračun Nadzornog tijela mora 
biti usmjeren na rezultate. U iznimnim i 
opravdanim slučajevima Nadzorno tijelo 
trebalo bi moći primiti sredstva na temelju 
sporazuma o delegiranju ili ad hoc 
bespovratna sredstva te naplatiti 
publikacije i usluge koje pruža.

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(30) Nadzorno tijelo trebalo bi 
surađivati s ostalim agencijama Unije 
unutar područja njihovih nadležnosti, 
osobito s onima u području zapošljavanja i 
socijalne politike, služeći se njihovim 
stručnim znanjem i povećavajući sinergije: 
Europskom zakladom za poboljšanje 
životnih i radnih uvjeta (Eurofound), 
Europskim centrom za razvoj strukovnog 
osposobljavanja (Cedefop), Europskom
agencijom za sigurnost i zdravlje na radu 

(30) Nadzorno tijelo trebalo bi 
surađivati s ostalim agencijama Unije 
unutar područja njihovih nadležnosti, 
osobito s onima u području zapošljavanja i 
socijalne politike, služeći se njihovim 
stručnim znanjem i povećavajući sinergije: 
Europskom zakladom za poboljšanje 
životnih i radnih uvjeta (Eurofound), 
Europskim centrom za razvoj strukovnog 
osposobljavanja (Cedefop), Europskom 
agencijom za sigurnost i zdravlje na radu 
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(EU-OSHA) i Europskom zakladom za 
osposobljavanje (ETF) te, također, kad je 
riječ o borbi protiv organiziranog kriminala 
i trgovanja ljudima, s Agencijom Europske 
unije za suradnju tijela za izvršavanje 
zakonodavstva (Europol) i Agencijom 
Europske unije za suradnju u kaznenom 
pravosuđu (Eurojust).

(EU-OSHA) i Europskom zakladom za 
osposobljavanje (ETF) te, također, kad je 
riječ o borbi protiv organiziranog 
kriminala, korupcije i trgovanja ljudima, s 
Agencijom Europske unije za suradnju 
tijela za izvršavanje zakonodavstva 
(Europol) i Agencijom Europske unije za 
suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
te drugim agencijama EU-a koje djeluju u 
području pravosuđa i unutarnjih poslova 
kao što su Agencija Europske unije za 
temeljna prava (FRA), Europski potporni 
ured za azil (EASO), Europska agencija 
za operativno upravljanje opsežnim 
informacijskim sustavima u području 
slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), 
Europski centar za praćenje droga i 
ovisnosti o drogama (EMCDDA), 
Europski institut za ravnopravnost 
spolova (EIGE), Agencija EU-a za 
osposobljavanje u području izvršavanja 
zakonodavstva (CEPOL) i koordinator 
EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima.
Suradnja ne znači udvostručavanje 
aktivnosti Nadzornog tijela i drugih 
agencija Unije.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(31) Kako bi se pokrenule aktivnosti 
postojećih tijela u području prekogranične 
mobilnosti radne snage, Nadzorno tijelo 
trebalo bi preuzeti izvršavanje zadaća koje 
obavljaju Tehnički odbor za slobodno 
kretanje radnika osnovan Uredbom (EU) 
br. 492/2011, Odbor stručnjaka za upućene 
radnike osnovan Odlukom Komisije 
2009/17/EZ68 i Europska platforma za 
jačanje suradnje u rješavanju 
neprijavljenog rada uspostavljena Odlukom 
(EU) 2016/344 Europskog parlamenta i 
Vijeća69. Nakon osnutka Nadzornog tijela, 

(31) Kako bi se pokrenule aktivnosti 
postojećih tijela u području prekogranične 
mobilnosti radne snage, Nadzorno tijelo 
trebalo bi preuzeti izvršavanje zadaća koje 
obavljaju Tehnički odbor za slobodno 
kretanje radnika osnovan Uredbom (EU) 
br. 492/2011, Odbor stručnjaka za upućene 
radnike osnovan Odlukom Komisije 
2009/17/EZ68 i Europska platforma za 
jačanje suradnje u rješavanju 
neprijavljenog rada uspostavljena Odlukom 
(EU) 2016/344 Europskog parlamenta i 
Vijeća69. Nadzorno tijelo bi nakon osnutka 
trebalo preuzeti rad tih tijela i spojiti se s 
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ta bi tijela trebala prestati postojati. njima.

_________________ _________________

68 Odluka Komisije 2009/17/EZ od 
19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora 
stručnjaka za upućene radnike (SL L 8, 
13.1.2009., str. 26.).

68 Odluka Komisije 2009/17/EZ od 
19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora 
stručnjaka za upućene radnike (SL L 8, 
13.1.2009., str. 26.).

69 Odluka (EU) 2016/344 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o 
uspostavi Europske platforme za jačanje 
suradnje u rješavanju neprijavljenog rada 
(SL L 65, 11.3.2016., str. 12.).

69 Odluka (EU) 2016/344 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o 
uspostavi Europske platforme za jačanje 
suradnje u rješavanju neprijavljenog rada 
(SL L 65, 11.3.2016., str. 12.).

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(32) Nadzorno tijelo trebalo bi 
dopunjavati aktivnosti Administrativne 
komisije za koordinaciju sustava socijalne 
sigurnosti osnovane Uredbom (EZ) 
br. 883/2004 (dalje u tekstu 
„Administrativna komisija”) u mjeri u
kojoj izvršava regulatorne zadaće 
povezane s primjenom uredaba (EZ) 
br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. 
Međutim, Nadzorno tijelo trebalo bi 
preuzeti operativne zadaće koje se 
trenutačno obavljaju u okviru
Administrativne komisije, kao što su 
pružanje posredovanja među državama 
članicama i održavanje foruma za 
rješavanje financijskih pitanja povezanih 
s primjenom uredaba (EZ) br. 883/2004 i 
(EZ) br. 987/2009 kojim se zamjenjuje 
funkcija Revizijskog odbora osnovanog 
tim uredbama te foruma za rješavanje 
pitanja povezanih s elektroničkom 
razmjenom podataka i IT alatima za 
olakšavanje primjene tih uredaba kojim se 
zamjenjuje funkcija Tehničke komisije za 
obradu podataka osnovane tim uredbama.

(32) Nadzorno tijelo trebalo bi 
surađivati s Administrativnom komisijom
za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti 
osnovane Uredbom (EZ) br. 883/2004 
(dalje u tekstu „Administrativna komisija”) 
i trebalo bi mu biti dopušteno da sudjeluje 
na sastancima Administrativne komisije i 
njezinih odbora.
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Amandman 24

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(34) Kako bi se uzela u obzir ta nova 
institucijska struktura, trebalo bi izmijeniti 
uredbe (EZ) br. 883/2004, (EZ) 
br. 987/2009, (EU) br. 492/2011 i (EU) 
2016/589, a Odluku 2009/17/EZ i Odluku 
(EU) 2016/344 staviti izvan snage.

(34) Kako bi se uzela u obzir ta nova 
institucijska struktura, trebalo bi izmijeniti 
uredbe (EZ) br. 883/2004, (EU) 
br. 492/2011 i (EU) 2016/589, a Odluku 
2009/17/EZ i Odluku (EU) 2016/344 
staviti izvan snage.

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(37) Ovom se Uredbom poštuju 
temeljna prava i načela priznata posebice 
Poveljom o temeljnim pravima Europske 
unije, kako je navedeno u članku 6. 
Ugovora o Europskoj uniji,

(37) Ovom se Uredbom poštuju 
temeljna prava i načela priznata posebice 
Poveljom o temeljnim pravima Europske 
unije, kako je navedeno u članku 6. 
Ugovora o Europskoj uniji, te se u 
potpunosti poštuje mjerodavno 
međunarodno radno i humanitarno 
pravo. Ona uzima u obzir i europski stup 
socijalnih prava.

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(37 a) Europski parlament trebao bi 
sustavno i ravnopravno s Komisijom i 
Vijećem biti uključen u definiranje i 
vrednovanje kriterija za lokaciju sjedišta 
Nadzornog tijela.

Amandman 27
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Prijedlog uredbe
Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predmet i područje primjene Osnivanje i područje djelovanja

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ovom Uredbom osniva se 
Europsko nadzorno tijelo za rad (dalje u 
tekstu „Nadzorno tijelo”).

1. Ovom Uredbom osniva se 
Europsko nadzorno tijelo za rad i socijalnu 
sigurnost (dalje u tekstu „Nadzorno 
tijelo”).

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Nadzorno tijelo pomaže državama 
članicama i Komisiji u pitanjima 
povezanima s prekograničnom mobilnošću 
radne snage i koordinacijom sustava 
socijalne sigurnosti unutar Unije.

2. Nadzorno tijelo doprinosi 
dosljednoj, učinkovitoj i djelotvornoj 
primjeni europskog radnog i socijalnog 
zakonodavstva kao i ravnopravnom 
pristupu socijalnoj sigurnosti i 
odgovarajućoj socijalnoj zaštiti za sve 
osobe koje iskorištavaju svoje pravo na 
slobodno kretanje. Nadzorno tijelo pomaže 
državama članicama i Komisiji u pitanjima 
povezanima s prekograničnom mobilnošću 
radne snage i koordinacijom sustava 
socijalne sigurnosti unutar Unije.

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 1. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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2 a. Nadzorno tijelo olakšava i 
podržava pojačanu suradnju između 
država članica, socijalnih partnera, 
ostalih dionika i Komisije u svim 
prekograničnim stvarima iz područja 
radnih i socijalnih pitanja. Sudjelovanjem 
u aktivnostima Nadzornog tijela ne 
dovode se u pitanje nadležnosti, obveze i 
odgovornosti država članica iz, među 
ostalim, relevantnih i važećih konvencija 
Međunarodne organizacije rada, kao što 
je Konvencija br. 81 o inspekciji rada u 
industriji i trgovini, te to ni na koji način 
ne utječe na ostvarivanje temeljnih prava 
priznatih u državama članicama i na 
razini Unije u vezi s pravom na kolektivno 
pregovaranje u skladu s nacionalnim 
pravom i praksom, ni na ovlasti država 
članica da reguliraju ili nadziru 
nacionalne odnose poslodavaca i 
posloprimaca ili posreduju u njima, 
posebice u pogledu prava na kolektivno 
pregovaranje i kolektivno djelovanje.

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2 b. Ovom se Uredbom ne dovodi u 
pitanje poštovanje raznolikosti 
nacionalnih sustava odnosa poslodavaca i 
posloprimaca, kao ni autonomija 
socijalnih partnera jasno prepoznatih u 
UFEU-u. Nadzorno tijelo doprinosi 
provedbi i unapređenju prava Unije i 
nacionalnog prava u skladu s Poveljom 
EU-a o temeljnim pravima i 
međunarodno važećim radnim 
standardima na sljedeći način:

(a) osiguravanjem slobodnog kretanja 
osoba, slobode poslovnog nastana i 
slobode pružanja usluga;

(b) osiguravanjem jednakog postupanja 
prema ljudima i poštenog prekograničnog 
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natjecanja;

(c) sprečavanjem, otkrivanjem i kaznenim 
gonjenjem prekograničnih socijalnih 
prijevara, protupravnih djela i pogrešaka;

(d) sprečavanjem i suzbijanjem 
neprijavljenog rada, odvraćanjem od 
njega te promicanjem prijavljivanja 
neprijavljenog rada, istovremeno 
osiguravajući poštovanje važećih 
radničkih prava;

(e) potporom prekograničnom kaznenom 
progonu i izvršavanju kazni i sankcija u 
radnopravnim i socijalnim pitanjima;

(f) olakšavanjem koordinacije sustava 
socijalnog osiguranja unutar Unije.

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2. Članak 2.

Ciljevi Ciljevi

Cilj je Nadzornog tijela pridonijeti 
osiguravanju pravedne mobilnosti radne 
snage na unutarnjem tržištu. U tu svrhu 
Nadzorno tijelo:

Svrha je Nadzornog tijela pridonijeti 
poticanju neprekarne i socijalno pravedne 
mobilnosti, posebno mobilnosti radne 
snage i prekograničnog pružanja usluga
na unutarnjem tržištu. U tu svrhu Nadzorno 
tijelo:

(a) olakšava pristup pojedinaca i 
poslodavaca informacijama o njihovim 
pravima i obvezama te pristup relevantnim 
uslugama;

(a) olakšava pristup pojedinaca, 
poslodavaca i socijalnih partnera
informacijama o njihovim pravima i 
obvezama te pristup relevantnim uslugama;

(b) podupire suradnju među državama 
članicama u prekograničnoj provedbi
relevantnog prava Unije, uključujući 
olakšavanje zajedničkih inspekcija;

(b) potiče, poboljšava i podupire
suradnju država članica u njihovim 
naporima da potaknu bolju suradnju i 
dosljednu, učinkovitu i stvarnu 
prekograničnu provedbu relevantnog 
prava Unije, uključujući davanje tehničke i 
logističke pomoći i osposobljavanja radi 
olakšavanja zajedničkih inspekcija;

(b a) nadzire primjenu prava Unije u 
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području mobilnosti radne snage i ispituje 
povrede tog prava, kao što su razni oblici 
socijalnih prijevara, kršenja i zlouporabe 
prava mobilnih radnika na mobilnost, 
uključujući sezonske, pogranične i 
upućene radnike, zatim diskriminacija, 
lažni ugovori o radu i trgovina ljudima 
radi njihova iskorištavanja kao radne 
snage;

(c) posreduje i olakšava pronalaženje 
rješenja u slučajevima prekograničnih 
sporova među nacionalnim tijelima ili 
poremećaja na tržištu rada.

(c) na zahtjev država članica 
posreduje među nacionalnim tijelima i 
pomaže u rješavanju poremećaja na 
tržištu rada ili problema povezanih s 
prekograničnom provedbom, ne dovodeći
u pitanje raznolikost nacionalnih sustava 
odnosa ni autonomiju socijalnih partnera 
te pravo na kolektivno pregovaranje;

(ca) savjetuje Komisiju i države članice 
o rješavanju problema nezaposlenosti.

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadzorno tijelo je tijelo Unije koje 
ima pravnu osobnost.

1. Nadzorno tijelo je decentralizirano 
tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) olakšava pristup pojedinaca i 
poslodavaca informacijama o pravima i 
obvezama u situacijama s prekograničnom 
dimenzijom te pristup uslugama
povezanima s prekograničnom 
mobilnošću radne snage, u skladu s 
člancima 6. i 7.;

(a) olakšava i poboljšava pristup 
pojedinaca, poslodavaca i socijalnih 
partnera informacijama o pravima i 
obvezama u situacijama s prekograničnom 
dimenzijom koje se odnose na slobodu 
kretanja te pristup relevantnim uslugama, 
uključujući socijalne usluge, osobito 
zdravstvenu zaštitu i prekograničnu 
mobilnost radne snage, u skladu s člancima 
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6. i 7.;

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) olakšava suradnju i razmjenu 
informacija među nacionalnim tijelima radi 
učinkovite provedbe relevantnog prava 
Unije, u skladu s člankom 8.;

(b) potiče, olakšava i podupire
suradnju i razmjenu informacija među 
nacionalnim tijelima radi učinkovite 
provedbe relevantnog prava Unije, u 
skladu s člankom 8., i stvarnog rješavanja 
nezaposlenosti;

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) koordinira i podupire usklađene i 
zajedničke inspekcije, u skladu s 
člancima 9. i 10.;

(c) predlaže, koordinira i podupire 
usklađene i zajedničke inspekcije, u skladu 
s člancima 9. i 10.;

Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) provodi analize i procjene rizika o 
pitanjima povezanima s prekograničnom 
mobilnošću radne snage, u skladu s 
člankom 11.;

(d) inicira analize i provodi procjene 
rizika u vezi s pitanjima mobilnosti radne 
snage na unutarnjem tržištu te izdaje 
mišljenja i preporuke u skladu s člankom
11.;

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka e
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) podupire države članice pri 
izgradnji kapaciteta u pogledu učinkovite
provedbe relevantnog prava Unije, u 
skladu s člankom 12.;

(e) izdaje smjernice i interpretativna 
mišljenja o relevantnom pravu Unije te 
podupire države članice i sve relevantne 
socijalne partnere i dionike pri izgradnji 
kapaciteta u pogledu učinkovitog 
pridržavanja, provedbe i izvršavanja
relevantnog prava Unije, u skladu s 
člankom 12.;

Amandman 39

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) posreduje u sporovima među 
tijelima država članica o primjeni 
relevantnog prava Unije, u skladu s 
člankom 13.;

(f) posreduje u sporovima među 
tijelima država članica o primjeni 
relevantnog prava Unije i, ako je potrebno, 
pomaže u rješavanju sporova donošenjem 
odluka u skladu s člankom 13.;

Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f a) posreduje u sporovima među 
osobama i tijelima država članica o 
primjeni relevantnog prava Unije, u 
skladu s člankom 13.a;

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g) olakšava suradnju među 
relevantnim dionicima u slučaju 
prekograničnih poremećaja na tržištu rada, 

(g) olakšava suradnju među 
relevantnim dionicima u slučaju 
prekograničnih poremećaja na tržištu rada, 
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u skladu s člankom 14. u skladu s člankom 14. i olakšava potporu 
zaposlenicima u prekarnim 
prekograničnim radnim uvjetima;

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g a) olakšava suradnju među 
relevantnim dionicima u slučaju 
strukturnih problema u vezi s pristupom 
radnim i socijalnim pravima zbog 
nedostataka ili nedosljednosti među 
sustavima država članica, u skladu s 
člankom 14.a.;

Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka gb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g b) savjetuje Europski parlament, 
Vijeće i Komisiju o svakoj inicijativi koju 
smatra prikladnom za poticanje 
djelotvorne provedbe prava Unije u vezi s 
iskorištavanjem prava osoba na slobodno 
kretanje;

Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 6. Članak 6.

Informacije o prekograničnoj mobilnosti 
radne snage

Informacije o prekograničnoj mobilnosti 
radne snage

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, 
kvalitetu i pristupačnost informacija 

Nadzorno tijelo poboljšava dostupnost, 
kvalitetu i pristupačnost informacija 
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namijenjenih pojedincima i poslodavcima
kako bi olakšalo mobilnost radne snage 
diljem Unije, u skladu s Uredbom (EU) 
589/2016 o EURES-u i Uredbom 
[Jedinstveni digitalni pristupnik –
COM(2017) 256]. U tu svrhu Nadzorno 
tijelo:

namijenjenih pojedincima, poslodavcima i 
socijalnim partnerima kako bi olakšalo
pravednu mobilnost radne snage diljem 
Unije, u skladu s Uredbom (EU) 589/2016 
o EURES-u i Uredbom [Jedinstveni 
digitalni pristupnik – COM(2017) 256]. U 
tu svrhu Nadzorno tijelo:

(a) pruža relevantne informacije o 
pravima i obvezama pojedinaca u 
situacijama prekogranične mobilnosti 
radne snage;

(a) u suradnji s relevantnim 
nacionalnim tijelima pruža, posebno 
poslodavcima i socijalnim partnerima, 
radnicima i tražiteljima zaposlenja,
relevantne informacije o svim pravima i 
obvezama pojedinaca u situacijama 
prekogranične mobilnosti, posebno o 
mobilnosti radne snage i o pravima u vezi 
sa socijalnom sigurnošću te socijalnom 
zaštitom i prekograničnim pružanjem 
usluga;

(b) promiče mogućnosti za potporu 
radnoj mobilnosti pojedinaca, među 
ostalim s pomoću smjernica o pristupu 
učenju i jezičnoj izobrazbi;

(b) financira, daje i organizira 
smjernice, savjetovanja i osposobljavanje, 
uključujući sektorske tečajeve jezika, za 
potporu radnoj mobilnosti pojedinaca;

(c) pruža poslodavcima relevantne 
informacije o propisima o radu te životnim 
i radnim uvjetima za radnike u situacijama 
prekogranične mobilnosti, uključujući 
upućene radnike;

(c) u suradnji s relevantnim 
nacionalnim tijelima pruža poslodavcima 
i zaposlenicima, socijalnim partnerima i 
relevantnim dionicima relevantne 
informacije o propisima o radu i drugim 
socioekonomskim pokazateljima koji 
utječu na razinu plaće radnika u 
situacijama prekogranične mobilnosti, 
uključujući upućene radnike, na svim 
službenim jezicima EU-a; stavlja na 
raspolaganje okvirni kalkulator za 
usporedbu plaća koji prikazuje razine 
plaća upućenih radnika u državi članici 
domaćinu tijekom razdoblja upućivanja;

(d) podupire države članice u 
ispunjavanju obveza širenja informacija o 
slobodnom kretanju radnika i pristupa 
njima kako je utvrđeno u članku 6. 
Direktive 2014/54/EU i o upućivanju 
radnika kako je utvrđeno u članku 5. 
Direktive 2014/67/EU;

(d) blisko surađuje s državama 
članicama i relevantnim nacionalnim 
tijelima u ispunjavanju obveza širenja 
informacija o slobodnom kretanju radnika i 
pristupa njima kako je utvrđeno u članku 6. 
Direktive 2014/54/EU i o upućivanju 
radnika kako je utvrđeno u članku 5. 
Direktive 2014/67/EU; u tu svrhu 
Nadzorno tijelo uspostavlja jedinstvenu 
europsku internetsku stranicu po načelu 
„sve na jednom mjestu” koja sadržava sve 
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relevantne informacije sa svake službene 
nacionalne internetske stranice iz 
članka 5. Direktive 2014/67/EU i upravlja 
tom internetskom stranicom;

(e) podupire države članice u 
unaprjeđivanju točnosti, potpunosti i 
pristupačnosti relevantnih nacionalnih 
informacijskih usluga, u skladu s 
kriterijima kvalitete utvrđenima u Uredbi 
[Jedinstveni digitalni pristupnik –
COM(2017) 256];

(e) podupire države članice u 
unaprjeđivanju točnosti, potpunosti i 
pristupačnosti relevantnih nacionalnih 
informacijskih usluga, u skladu s 
kriterijima kvalitete utvrđenima u Uredbi 
[Jedinstveni digitalni pristupnik –
COM(2017) 256];

(f) podupire države članice u 
pojednostavnjivanju pružanja pojedincima 
i poslodavcima informacija i usluga koje se 
odnose na prekograničnu mobilnost na 
dobrovoljnoj osnovi, uz potpuno 
poštovanje nadležnosti država članica.

(f) podupire države članice u 
pojednostavnjivanju i poboljšanju pružanja 
pojedincima i poslodavcima informacija i 
usluga koje se odnose na prekograničnu 
mobilnost na dobrovoljnoj osnovi, uz 
potpuno poštovanje nadležnosti država 
članica i temeljnih prava.

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pristup uslugama povezanima s 
prekograničnom mobilnošću radne snage

Pristup uslugama povezanima s 
prekograničnom mobilnošću radne snage i 
ostalim relevantnim uslugama

Amandman 46

Prijedlog uredbe
Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 8. Članak 8.

Suradnja i razmjena informacija među 
državama članicama

Suradnja i razmjena informacija među 
državama članicama

1. Nadzorno tijelo olakšava suradnju 
među državama članicama i podupire 
njihovo učinkovito ispunjavanje obveza u 
pogledu suradnje, uključujući razmjenu 
informacija, kako je utvrđeno u pravu 

1. Nadzorno tijelo olakšava suradnju 
među državama članicama, socijalnim 
partnerima i relevantnim dionicima i 
pomaže u ispunjavanju obveza, 
uključujući razmjenu informacija, kako je 
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Unije u područjima za koja je nadležno 
Nadzorno tijelo.

utvrđeno u pravu Unije u područjima za 
koja je nadležno Nadzorno tijelo, u skladu 
s relevantnim zakonodavstvom Unije o 
zaštiti podataka i temeljnim pravima.

U tu svrhu Nadzorno tijelo na zahtjev 
nacionalnih tijela i radi brže razmjene 
među njima posebice:

U tu svrhu Nadzorno tijelo na zahtjev ili na 
vlastitu inicijativu i u bliskoj suradnji s 
nacionalnim tijelima i radi brže razmjene 
među njima posebice:

(a) podupire nacionalna tijela pri 
utvrđivanju relevantnih kontaktnih točaka 
nacionalnih tijela u drugim državama 
članicama;

(a) podupire nacionalna tijela pri 
utvrđivanju relevantnih kontaktnih točaka 
nacionalnih tijela u drugim državama 
članicama;

(b) olakšava daljnje postupanje u 
pogledu zahtjeva i razmjenu informacija 
među nacionalnim tijelima pružajući 
logističku i tehničku potporu, među ostalim 
uslugama pismenog i usmenog prevođenja, 
te razmjenom informacija o statusu 
predmeta;

(b) olakšava daljnje postupanje u 
pogledu zahtjeva i razmjenu informacija 
među nacionalnim tijelima pružajući 
logističku i tehničku potporu, među ostalim 
uslugama pismenog i usmenog prevođenja, 
te formalnom i neformalnom razmjenom 
informacija o statusu predmeta ovisno o 
posebnostima pojedinog predmeta;

(c) promiče i razmjenjuje najbolje 
prakse;

(c) promiče i razmjenjuje najbolje 
prakse uzimajući u obzir posebna prava 
kolektivnog pregovaranja u državama 
članicama;

(d) olakšava prekogranične postupke
za izvršenje sankcija i novčanih kazni;

(d) pomaže da se, na zahtjev dotične 
države članice, osigura koordinacija 
prekograničnih postupaka za izvršavanje
sankcija i novčanih kazni;

(e) izvješćuje Komisiju svaka tri 
mjeseca o neriješenim zahtjevima među 
državama članicama te ih prema potrebi 
upućuje na posredovanje u skladu s 
člankom 13.

(e) izvješćuje Komisiju, Europski 
parlament i države članice svaka tri 
mjeseca o neriješenim zahtjevima među 
državama članicama te ih prema potrebi 
upućuje na posredovanje u skladu s 
člancima 13. i 13.a.

1.a Na zahtjev Nadzornog tijela, 
nadležna tijela Nadzornom tijelu 
dostavljaju, u utvrđenom obliku, sve 
potrebne informacije za provođenje 
zadaća koje su mu dodijeljene ovom 
Uredbom, pod uvjetom da imaju zakonit 
pristup relevantnim informacijama. 
Informacije moraju biti točne, koherentne 
i potpune. Nadležno nacionalno tijelo 
dostavlja te informacije u roku od dva 
mjeseca, a u hitnim slučajevima u roku od 
dva radna dana, ne dovodeći u pitanje 
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diskrecijsko pravo država članica koje se 
bave posebnim slučajevima.

1.b Na temelju odgovarajuće 
obrazloženog zahtjeva nacionalnog tijela, 
Nadležno tijelo daje sve potrebne 
informacije koje su nacionalnim tijelu 
potrebne da izvršava svoje zadaće, u 
okviru nadležnosti Nadležnog tijela.

2. Nadzorno tijelo podupire rad 
Administrativne komisije za koordinaciju 
sustava socijalne sigurnosti na rješavanju 
financijskih pitanja povezanih s 
koordinacijom socijalne sigurnosti, u 
skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i člancima 65., 67. i 69. 
Uredbe (EZ) br. 987/2009.

2. Nadzorno tijelo podupire rad 
Administrativne komisije za koordinaciju 
sustava socijalne sigurnosti na rješavanju 
financijskih pitanja povezanih s 
koordinacijom socijalne sigurnosti, u 
skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i člancima 65., 67. i 69. 
Uredbe (EZ) br. 987/2009.

3. Nadzorno tijelo promiče upotrebu 
elektroničkih alata i postupaka za razmjenu 
poruka među nacionalnim tijelima, 
uključujući Informacijski sustav unutarnjeg 
tržišta (IMI) i sustav elektroničke razmjene 
informacija o socijalnoj sigurnosti 
(EESSI).

3. Nadzorno tijelo promiče i nadzire 
odgovarajuću upotrebu elektroničkih alata 
i postupaka za razmjenu poruka među 
nacionalnim tijelima, uključujući 
Informacijski sustav unutarnjeg tržišta 
(IMI) i sustav elektroničke razmjene 
informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI)
te pruža tehničku i stručnu pomoć.

4. Nadzorno tijelo potiče upotrebu 
inovativnih pristupa djelotvornoj i 
učinkovitoj prekograničnoj suradnji te 
razmatra potencijalnu upotrebu 
mehanizama za elektroničku razmjenu 
među državama članicama kako bi se 
olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja 
Komisiji izvješća radi njihova daljnjeg 
poboljšanja.

4. Nadzorno tijelo potiče upotrebu 
inovativnih pristupa djelotvornoj i 
učinkovitoj prekograničnoj suradnji te 
razmatra potencijalnu upotrebu 
mehanizama za elektroničku razmjenu 
među državama članicama kako bi se 
olakšalo otkrivanje prijevare i dostavlja 
Komisiji i predmetnim državama 
članicama izvješća radi njihova daljnjeg 
poboljšanja, a u skladu s relevantnim 
pravom Unije o zaštiti podataka i 
temeljnim pravima.

4 a. Nadzorno tijelo vodi popis Unije s 
poduzećima koja ne ispunjavaju 
odgovarajuće zakonske uvjete u pogledu 
osiguranja pravedne i neprekarne 
mobilnosti radne snage. Taj popis Unije 
objavljuje se radi osiguravanja što veće 
transparentnosti. Temelji se na 
zajedničkim kriterijima i redovito se 
pregledava. Prvi popis sastavlja se tijekom 
prvih 12 mjeseci rada Nadzornog tijela. 
Poduzeća s popisa Unije dobivaju zabranu 
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rada. Zabrane rada s popisa Unije 
primjenjuju se na državnom području svih 
država članica. U iznimnim slučajevima 
države članice mogu poduzeti jednostrane 
mjere. U hitnim slučajevima, kada su 
suočene s nepredviđenim sigurnosnim 
problemom, države članice imaju 
mogućnost odmah zabraniti rad na svome 
državnom području. Nadzorno tijelo 
olakšava suradnju među državama 
članicama u slučaju prekograničnih 
poremećaja na tržištu i podupire njihovu 
borbu protiv socijalnog dampinga.

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 8.a

Zaštita podataka

1. U skladu s ovom Direktivom, 
Nadzorno tijelo štiti temeljna prava i 
slobode fizičkih osoba, a posebno njihova 
prava na privatnost u vezi s obradom 
osobnih podataka.

2. Primjena odgovarajućeg 
zakonodavstva Unije o zaštiti podataka 
obvezna je za sve aktivnosti koje provodi 
Nadzorno tijelo.

Obrazloženje

Ovim novim člankom želi se pojasniti da se u svim okolnostima primjenjuju mjere u skladu s 
Općom uredbom o zaštiti podataka. Nadzorno tijelo bit će zaduženo za rješavanje velikih 
količina osjetljivih podataka koje utječu na sve države članice pa je od najveće važnosti 
izričito navesti da je cijelo vrijeme mjerodavno zakonodavstvo o zaštiti podataka.

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 9.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 9. Članak 9.

Koordinacija usklađenih i zajedničkih 
inspekcija

Koordinacija usklađenih i zajedničkih 
inspekcija

1. Na zahtjev jedne države članice ili 
više njih Nadzorno tijelo koordinira 
usklađene ili zajedničke inspekcije u 
područjima za koja je nadležno. Zahtjev 
može predati jedna država članica ili više 
njih. Nadzorno tijelo ujedno može tijelima 
predmetnih država članica predložiti da 
provedu usklađenu ili zajedničku 
inspekciju. 

1. Na zahtjev jedne države članice ili 
više njih Nadzorno tijelo radi na 
zaključivanju sporazuma među njima i 
koordinira usklađene ili zajedničke 
inspekcije u područjima za koja je 
nadležno. Zahtjev može predati jedna 
država članica ili više njih. Nadzorno tijelo 
ujedno može tijelima predmetnih država 
članica predložiti da provedu usklađenu ili 
zajedničku inspekciju, koja se provodi u 
koordinaciji s državom članicom. 

2. Ako tijelo države članice odluči da 
neće sudjelovati u usklađenoj ili 
zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je 
neće provesti, pisanim putem unaprijed
obavješćuje Nadzorno tijelo o razlozima 
odluke. U tim slučajevima Nadzorno tijelo 
obavješćuje ostala nacionalna tijela na koja 
se to odnosi.  

2. Ako tijelo države članice odluči da 
neće sudjelovati u usklađenoj ili 
zajedničkoj inspekciji iz stavka 1. ili da je 
neće provesti, pisanim putem prije početka 
planirane inspekcije obavješćuje 
Nadzorno tijelo o razlozima odluke. U tim 
slučajevima Nadzorno tijelo obavješćuje 
ostala nacionalna tijela na koja se to 
odnosi.  

3. Za organizaciju usklađene ili 
zajedničke inspekcije potrebna je 
prethodna suglasnost svih država članica 
sudionica koja se daje preko nacionalnih 
časnika za vezu. U slučaju da jedna država 
članica ili više njih odbije sudjelovati u 
usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji, ostala 
nacionalna tijela mogu, prema potrebi, 
provesti usklađenu ili zajedničku 
inspekciju samo u država članicama 
sudionicama. Države članice koje su odbile 
sudjelovanje u inspekciji čuvaju 
povjerljivost podataka o predviđenoj 
inspekciji.  

3. Za organizaciju usklađene ili 
zajedničke inspekcije potrebna je 
prethodna suglasnost svih država članica
sudionica koja se daje preko nacionalnih 
časnika za vezu. U slučaju da jedna država 
članica ili više njih odbije sudjelovati u 
usklađenoj ili zajedničkoj inspekciji, ostala 
nacionalna tijela mogu, prema potrebi, 
provesti usklađenu ili zajedničku 
inspekciju samo u država članicama 
sudionicama. Države članice koje su odbile 
sudjelovanje u inspekciji čuvaju 
povjerljivost podataka o predviđenoj 
inspekciji.  

Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 10.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 10. Članak 10.

Aranžmani za usklađene i zajedničke 
inspekcije

Aranžmani za usklađene i zajedničke 
inspekcije

1. U sporazumu za pokretanje 
zajedničke inspekcije (dalje u tekstu 
„sporazum o zajedničkoj inspekciji”) 
između država članica sudionica i 
Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za 
njezinu provedbu. Sporazum o zajedničkoj 
inspekciji može obuhvaćati odredbe kojima
se nakon dogovora i planiranja zajedničkih 
inspekcija omogućuje njihova provedba u 
kratkom roku. Nadzorno tijelo izrađuje
predložak sporazuma. 

1. U sporazumu za pokretanje 
zajedničke inspekcije (dalje u tekstu 
„sporazum o zajedničkoj inspekciji”) 
između država članica sudionica i/ili 
socijalnih partnera i relevantnih dionika 
te Nadzornog tijela utvrđuju se uvjeti za 
njezinu provedbu, posebno opseg 
inspekcije i mjerodavno pravo. Sporazum 
o zajedničkoj inspekciji može obuhvaćati 
odredbe kojima se nakon dogovora i 
planiranja zajedničkih inspekcija 
omogućuje njihova provedba u kratkom 
roku. Nadzorno tijelo sastavlja smjernice 
za usklađene i zajedničke inspekcije te
predložak sporazuma, a nakon 
savjetovanja sa svim državama članicama. 

2. Usklađene i zajedničke inspekcije 
te njihovo daljnje praćenje provode se u 
skladu s nacionalnim zakonodavstvom 
predmetnih država članica.   

2. Usklađene i zajedničke inspekcije 
te njihovo daljnje praćenje provode se u 
skladu s nacionalnim zakonodavstvom 
predmetnih država članica. Nacionalna 
tijela također su u potpunosti uključena u 
postupak i imaju pune i autonomne 
ovlasti. Ako su socijalni partneri nadležni 
za inspekcije na nacionalnoj razini, 
zajedničke i usklađene inspekcije trebale 
bi se provoditi samo ako se dotični 
socijalni partneri tako dogovore i pod 
nadzorom predmetne države članice.

3. Nadzorno tijelo pruža državama 
članicama koje provode usklađene ili 
zajedničke inspekcije logističku i tehničku 
potporu koja može obuhvaćati usluge 
pismenog i usmenog prevođenja. 

3. Nadzorno tijelo pruža državama 
članicama i socijalnim partnerima koji
provode usklađene ili zajedničke inspekcije 
logističku i tehničku potporu ako to zatraže 
predmetne članice, koja može obuhvaćati 
usluge pismenog i usmenog prevođenja i 
pravnu pomoć. 

4. Osoblje Nadzornog tijela može 
sudjelovati u usklađenoj ili zajedničkoj 
inspekciji uz prethodnu suglasnost države 
članice na čijem će državnom području 
pružati pomoć tijekom inspekcije.

4. Osoblje Nadzornog tijela može 
prisustvovati usklađenoj ili zajedničkoj 
inspekciji uz prethodnu suglasnost države 
članice na čijem će državnom području 
pružati pomoć tijekom inspekcije.

5. Nacionalna tijela koja provode 5. Nacionalna tijela ili socijalni 
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usklađenu ili zajedničku inspekciju 
izvješćuju Nadzorno tijelo o ishodima u 
svojim državama članicama i o 
cjelokupnom operativnom vođenju 
usklađene ili zajedničke inspekcije.

partneri koji provode usklađenu ili 
zajedničku inspekciju izvješćuju Nadzorno 
tijelo o ishodima u svojim državama 
članicama i o cjelokupnom operativnom 
vođenju usklađene ili zajedničke 
inspekcije. Nadzorno tijelo sastavlja 
obrazac za svoja izvješća uzimajući u 
obzir potrebu izbjegavanja nepotrebnog 
administrativnog opterećenja. Rezultati 
zajedničkih inspekcija mogu se koristiti 
kao dokaz u državi članici s istom 
pravnom vrijednošću kao i informacije 
prikupljene na njihovu državnom 
području.

5 a. Stranke koje su predmet 
inspekcijskog pregleda nakon inspekcije 
primaju izvješće i imaju pravo pozivati se 
na njega i osporiti nalaze u skladu s 
nacionalnim pravom države članice na 
čijem je državnom području inspekcija 
provedena.

6. Informacije o usklađenim i 
zajedničkim inspekcijama uključuju se u 
tromjesečna izvješća koja se trebaju 
dostaviti upravnom odboru. Godišnje 
izvješće o inspekcijama koje je poduprlo 
Nadzorno tijelo uključuje se u godišnje 
izvješće o aktivnostima Nadzornog tijela.

6. Informacije o usklađenim i 
zajedničkim inspekcijama uključuju se u 
tromjesečna izvješća koja se trebaju 
dostaviti upravnom odboru i skupini 
dionika. Godišnje izvješće o inspekcijama 
koje je poduprlo Nadzorno tijelo uključuje 
se u godišnje izvješće o aktivnostima 
Nadzornog tijela. To izvješće sadrži popis 
slučajeva u kojima su države članice 
odbile sudjelovati u zajedničkim 
inspekcijama.

6 a. Zajedničke inspekcije i njihove 
pravne posljedice, odluke o 
administrativnim novčanim kaznama i 
sankcijama te prava i obveze stranaka 
koje se podvrgavaju inspekciji ne dovode 
u pitanje pravo primjenjivo na državnom 
području države članice u kojoj se provodi 
inspekcija.

7. Ako Nadzorno tijelo tijekom 
usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili 
tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće 
nepravilnosti u primjeni prava Unije, 
uključujući u područjima za koja nije 
nadležno, prema potrebi prijavljuje te 
moguće nepravilnosti Komisiji i tijelima u 

7. Ako Nadzorno tijelo tijekom 
usklađenih ili zajedničkih inspekcija, ili 
tijekom svojih aktivnosti, utvrdi moguće 
nepravilnosti u primjeni prava Unije, 
uključujući u područjima za koja nije 
nadležno, prema potrebi prijavljuje te 
moguće nepravilnosti Komisiji i tijelima u 
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predmetnim državama članicama. predmetnim državama članicama. 

7 a. Usklađene i zajedničke mjere i 
inspekcije mogu također obuhvaćati 
aktivnosti u okviru suradnje u borbi protiv 
nepoštenih pružatelja usluga, kako je 
navedeno u poglavlju VI. Direktive o 
uslugama 2006/123/EZ.

Amandman 50

Prijedlog uredbe
Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 11. Članak 11.

Analize i procjene rizika prekogranične 
mobilnosti radne snage

Analize i procjene rizika prekogranične 
mobilnosti radne snage

1. Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i 
provodi analize u pogledu prekograničnih 
protoka radne snage, primjerice 
neravnoteže tržišta rada, specifičnih 
sektorskih prijetnji i čestih problema s 
kojima se susreću pojedinci i poslodavci u 
vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu 
svrhu Nadzorno tijelo osigurava 
usklađenost s ostalim agencijama ili 
službama Unije te se služi njihovim 
stručnim znanjem, uključujući u 
područjima predviđanja potreba za 
vještinama te zdravlja i sigurnosti na 
radnome mjestu. Na zahtjev Komisije 
Nadzorno tijelo može provesti usmjerene 
dubinske analize i studije kako bi istražilo 
konkretna pitanja povezana s mobilnošću 
radne snage.

1. Nadzorno tijelo procjenjuje rizike i 
provodi analize, vodeći računa o 
regionalnim i nacionalnim 
specifičnostima, u pogledu prekograničnih 
protoka radne snage, primjerice 
neravnoteže tržišta rada, specifičnih 
sektorskih prijetnji i čestih problema s 
kojima se susreću pojedinci i poslodavci u 
vezi s prekograničnom mobilnošću. U tu 
svrhu Nadzorno tijelo osigurava 
usklađenost s ostalim agencijama ili 
službama Unije te se služi njihovim 
stručnim znanjem, uključujući u 
područjima predviđanja potreba za 
vještinama te zdravlja i sigurnosti na 
radnome mjestu. Na zahtjev Komisije 
Nadzorno tijelo može provesti usmjerene 
dubinske analize i studije kako bi istražilo 
konkretna pitanja povezana s mobilnošću 
radne snage.

1 a Na zahtjev države članice 
Nadzorno tijelo može provesti dodatne 
analize i studije. Taj zahtjev podliježe 
ocjeni kako bi se izbjeglo udvostručavanje 
ili ponavljanje. U takvim slučajevima 
Nadzorno tijelo ocjenjuje valjanost 
raspoloživih podataka, uspoređuje ih s 
postojećim podacima i po potrebi ih 
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mijenja u skladu s najnovijim i dostupnim 
informacijama te ih dopunjuje sa svim 
dodatnim relevantnim podacima ako je to 
potrebno radi analize ili studije.

2. Nadzorno tijelo organizira stručne 
revizije među nacionalnim tijelima i 
službama kako bi:

2. Nadzorno tijelo organizira stručne 
revizije među nacionalnim tijelima i 
službama kako bi:

(a) razmotrilo sva pitanja, poteškoće i 
konkretne probleme koji mogu proizaći iz 
provedbe i praktične primjene prava Unije 
u područjima za koja je nadležno Nadzorno 
tijelo te iz njegova izvršavanja u praksi;

(a) razmotrilo sva pitanja, poteškoće i 
konkretne probleme koji mogu proizaći iz 
provedbe i praktične primjene prava Unije 
u područjima za koja je nadležno Nadzorno 
tijelo te iz njegova izvršavanja u praksi;

(b) ojačalo dosljednost u pružanju 
usluga pojedincima i poduzećima;

(b) ojačalo dosljednost u pružanju 
usluga pojedincima i poduzećima;

(c) poboljšalo poznavanje i međusobno 
razumijevanje različitih sustava i praksi te 
procijenilo djelotvornost različitih mjera 
politike, uključujući mjere sprječavanja i 
odvraćanja.

(c) poboljšalo poznavanje i međusobno 
razumijevanje različitih sustava i praksi te 
procijenilo djelotvornost i metodologiju 
provedbe različitih mjera politike, 
uključujući mjere sprječavanja i 
odvraćanja.

(c a) sastavilo preporuke upućene i 
Komisiji i državama članicama kako bi se 
zajamčila djelotvorna provedba prava 
Unije u odnosu na rad Nadzornog tijela, 
među ostalim i u odnosu na suzbijanje 
neprijavljenog rada, osiguravanje 
poštenih dostojnih radnih uvjeta, borbu 
protiv izbjegavanja poreza i osiguravanje 
odgovarajuće socijalne zaštite za sve.

3. Nadzorno tijelo o svojim nalazima 
redovito izvješćuje Komisiju i izravno 
predmetne državne članice te navodi 
moguće mjere za uklanjanje utvrđenih 
nedostataka.

3. Nadzorno tijelo o svojim nalazima 
kvartalno izvješćuje Komisiju i Europski 
parlament i izravno predmetne državne 
članice te navodi prednosti i moguće mjere 
za uklanjanje utvrđenih nedostataka.
Rezultati se objavljuju tijekom godine 
koja slijedi i uzimaju se u obzir u svim 
djelovanjima Unije, kad god je to 
potrebno.

4. Nadzorno tijelo sabire statističke 
podatke koje su prikupile i dostavile države 
članice u područjima prava Unije za koja je 
ono nadležno. Pritom Nadzorno tijelo 
nastoji pojednostavniti postojeće aktivnosti 
prikupljanja podataka u tim područjima. 
Prema potrebi primjenjuje se članak 16. 
Nadzorno tijelo povezuje se s Komisijom 

4. Nadzorno tijelo u skladu s 
relevantnim pravom Unije o zaštiti 
podataka sabire statističke podatke koje su 
prikupile i dostavile države članice u 
područjima prava Unije za koja je ono 
nadležno. Podaci se navode prema jasnoj 
strukturi, raščlanjeni po spolu, dobi, 
razini dohotka, zaposlenju i statusu na 
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(Eurostat) i dostavlja rezultate aktivnosti 
prikupljanja podataka prema potrebi.

tržištu rada, poštujući pritom relevantno 
zakonodavstvo unije o zaštiti podataka. 
Pritom Nadzorno tijelo nastoji 
pojednostavniti postojeće aktivnosti 
prikupljanja podataka u tim područjima. 
Prema potrebi primjenjuje se članak 16. 
Nadzorno tijelo povezuje se s Komisijom 
(Eurostat) i dostavlja rezultate aktivnosti 
prikupljanja podataka prema potrebi.

Amandman 51

Prijedlog uredbe
Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 12. Članak 12.

Potpora izgradnji kapaciteta Potpora izgradnji kapaciteta

Nadzorno tijelo podupire države članice pri 
izgradnji kapaciteta za promicanje 
dosljedne provedbe prava Unije u svim 
područjima obuhvaćenima ovom Uredbom. 
Nadzorno tijelo posebice provodi sljedeće 
aktivnosti:

Nadzorno tijelo podupire države članice, 
socijalne partnere i organizacije civilnog 
društva pri izgradnji kapaciteta za 
promicanje dosljedne provedbe prava 
Unije u svim područjima obuhvaćenima 
ovom Uredbom. Nadzorno tijelo posebice 
provodi sljedeće aktivnosti:

(a) izrađuje zajedničke smjernice za
države članice, uključujući smjernice za 
inspekcije u prekograničnim predmetima, 
te zajedničke definicije i koncepte na 
temelju relevantnog rada na razini Unije;

(a) izrađuje smjernice, koje mogu 
primjenjivati države članice i socijalni 
partneri, uključujući smjernice za 
inspekcije u prekograničnim predmetima, 
te zajedničke definicije i koncepte na 
temelju relevantnog rada na razini Unije;

(b) promiče i podupire uzajamnu 
pomoć obliku partnerskih ili grupnih 
aktivnosti te razmjene osoblja i sustave 
upućivanja zaposlenika među nacionalnim 
tijelima;

(b) promiče i podupire uzajamnu 
pomoć obliku partnerskih ili grupnih 
aktivnosti te razmjene osoblja i sustave 
upućivanja zaposlenika među nacionalnim 
tijelima;

(c) promiče razmjenu i širenje 
iskustava i dobrih praksi, uključujući 
primjere suradnje među relevantnim 
nacionalnim tijelima;

(c) promiče razmjenu i širenje 
iskustava i dobrih praksi, uključujući 
primjere suradnje među relevantnim 
nacionalnim tijelima, socijalnim 
partnerima i organizacijama civilnog 
društva;

(d) razvija sektorske i međusektorske 
programe obuke te namjenski materijal za 

(d) razvija sektorske i međusektorske 
programe obuke te namjenski materijal za 
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obuku; obuku;

(e) promiče kampanje za podizanje 
razine osviještenosti, uključujući 
informativne kampanje za pojedince i 
poslodavce, osobito mala i srednja 
poduzeća (MSP-ovi), o njihovim pravima i 
obvezama te prilikama koje su im 
dostupne.

(e) promiče kampanje za podizanje 
razine osviještenosti, uključujući 
informativne kampanje za pojedince i 
poslodavce, osobito mala i srednja 
poduzeća (MSP-ovi), o njihovim pravima i 
obvezama te prilikama koje su im 
dostupne.

(e a) povećava sposobnost tijela za 
izvršenje za bolje rješavanje 
prekograničnih aspekata, što 
podrazumijeva i dostatne ljudske resurse, 
izobrazbu i financijska sredstva;

(e b) poboljšava znanje i uzajamno 
razumijevanje različitih nacionalnih 
sustava i praksi povezanih sa slobodnim 
kretanjem osoba u okviru područja 
primjene ove Uredbe te pristup 
odgovarajućoj socijalnoj zaštiti i 
metodama i pravnom okviru djelovanja.

Amandman 52

Prijedlog uredbe
Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 13. Članak 13.

Posredovanje među državama članicama Posredovanje među državama članicama

1. U slučaju spora među državama 
članicama u vezi s primjenom ili 
tumačenjem prava Unije u područjima 
obuhvaćenima ovom Uredbom Nadzorno 
tijelo može imati ulogu posrednika.  

1. U slučaju spora među državama 
članicama u vezi s primjenom ili 
tumačenjem prava Unije u područjima 
obuhvaćenima ovom Uredbom Nadzorno 
tijelo može imati ulogu posrednika ne 
dovodeći u pitanje postupke predviđene 
odlukom br. A1 od 12. lipnja 2009. o 
utvrđivanju postupka dijaloga i mirenja u 
vezi s valjanošću dokumenata, 
određivanjem mjerodavnog 
zakonodavstva i davanjima na temelju 
Uredbe br. 883/2004 Europskog 
parlamenta i Vijeća.

2. Na zahtjev jedne države članice na 
koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno 

2. Na zahtjev jedne države članice na 
koju se odnosi spor ili više njih Nadzorno 
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tijelo pokreće postupak posredovanja pred 
svojim odborom za posredovanje 
uspostavljenim u tu svrhu u skladu s 
člankom 17. stavkom 2. Postupak 
posredovanja pred odborom za 
posredovanje Nadzorno tijelo može 
pokrenuti i na vlastitu inicijativu, među 
ostalim na temelju upućivanja od mreže 
SOLVIT, podložno suglasnosti svih 
država članica na koje se taj spor odnosi.

tijelo pokreće postupak posredovanja pred 
svojim odborom za posredovanje 
uspostavljenim u tu svrhu u skladu s 
člankom 17. stavkom 2. Postupak
posredovanja pred odborom za 
posredovanje Nadzorno tijelo može 
pokrenuti i na vlastitu inicijativu ako 
države članice ne uspiju riješiti spor u 
razumnom roku nakon njegove pojave, 
uzimajući u obzir prirodu i posebne uvjete 
svakog slučaja. Dotične države članice 
aktivno sudjeluju u navedenom postupku i 
stavljaju na raspolaganje sve relevantne 
i/ili zatražene informacije.

2 a Države članice obavješćuju 
zainteresirane osobe, kao što su 
poslodavci, zaposlenici, samozaposlene 
osobe, o sporu i o predmetu koji je 
proslijeđen Nadzornom tijelu. Te se osobe 
tijekom postupka konzultiraju i uključene 
su u postupak.

3. Kad države članice predlože 
predmet Nadzornom tijelu radi 
posredovanja, osiguravaju da su svi osobni 
podaci povezani s tim predmetom 
anonimizirani, a Nadzorno tijelo ni u 
kojem trenutku postupka posredovanja ne 
obrađuje osobne podatke pojedinaca na 
koje se taj predmet odnosi.  

3. Za potrebe postupka posredovanja 
predmetne države članice stavljaju na 
raspolaganje sve zatražene i relevantne 
informacije. Kad države članice predlože 
predmet Nadzornom tijelu radi 
posredovanja, one i sve ostale stranke koje 
je saslušalo Nadzorno tijelo ili su 
uključene u predmet osiguravaju da su svi 
osobni podaci povezani s tim predmetom 
anonimizirani, u skladu s relevantnim 
pravom Unije o zaštiti podataka, a 
Nadzorno tijelo ni u kojem trenutku 
postupka posredovanja ne obrađuje osobne 
podatke pojedinaca na koje se taj predmet 
odnosi.

4. U predmetima za koje se vode 
sudski postupci na nacionalnoj razini ili 
razini Unije nije dopušteno posredovanje 
Nadzornog tijela.

4. U predmetima za koje se vode 
sudski postupci na nacionalnoj razini ili 
razini Unije nije dopušteno posredovanje 
Nadzornog tijela.

5. U roku od tri mjeseca od završetka 
posredovanja Nadzornog tijela predmetne 
države članice izvješćuju Nadzorno tijelo o 
poduzetim daljnjim mjerama ili o 
razlozima za nepoduzimanje mjera ako ih 
nisu odlučile poduzeti.

5. U roku od tri mjeseca od završetka 
uspješnog posredovanja Nadzornog tijela 
predmetne države članice izvješćuju 
Nadzorno tijelo o poduzetim daljnjim 
mjerama ili o razlozima za nepoduzimanje 
mjera ako ih nisu odlučile poduzeti.
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5 a. U roku od tri mjeseca od odluke 
Odbora za rješavanje sporova predmetne 
države članice obavješćuju Nadzorno 
tijelo o mjerama koje su poduzele kao 
odgovor na tu odluku ili koje na temelju 
te odluke nisu poduzele.

6. Nadzorno tijelo svaka tri mjeseca 
izvješćuje Komisiju o ishodima predmeta u 
kojima je posredovalo.

6. Nadzorno tijelo svaka tri mjeseca 
izvješćuje Komisiju, Europski parlament i 
države članice o ishodima predmeta u 
kojima je posredovalo.

6a. U slučaju da postupak 
posredovanja nema pozitivan ishod, 
Nadzorno tijelo upućuje dotične stranke 
na mjerodavna pravosudna tijela.

6b. U bilo kojoj fazi postupka 
posredovanja predmetne se države članice 
mogu dogovoriti da odbor za posredovanje 
djeluje kao arbitar i da ih njegova odluka 
obvezuje. Taj se sporazum službeno 
evidentira i objavljuje.

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 14. Članak 14.

Suradnja u slučajevima prekograničnih 
poremećaja na tržištu rada

Suradnja u slučajevima prekograničnih 
poremećaja na tržištu rada

Na zahtjev nacionalnih tijela Nadzorno 
tijelo može olakšati suradnju među 
relevantnim dionicima kako bi uklonilo 
poremećaje na tržištu rada koji utječu na 
više država članica, poput slučajeva 
masovnog restrukturiranja ili velikih 
projekata koji utječu na zaposlenost u 
pograničnim regijama.

Na zahtjev nacionalnih tijela Nadzorno 
tijelo olakšava suradnju među relevantnim 
dionicima kako bi uklonilo poremećaje na 
tržištu rada koji utječu na više država 
članica, poput slučajeva masovnog 
restrukturiranja s prekograničnim 
posljedicama. Nadzorno tijelo na 
odgovarajući način uključuje 
odgovarajuće socijalne partnere ne 
dovodeći u pitanje njihovu autonomiju.

Amandman 54

Prijedlog uredbe
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Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 14.a

Suradnja u slučaju strukturnih problema 
prilikom pristupa radnim i socijalnim 

pravima

Nadzorno tijelo olakšava suradnju među 
relevantnim dionicima kako bi se 
ponudila rješenja osobama koje se 
suočavaju s problemima u pristupu 
radnim i socijalnim pravima u 
situacijama s prekograničnom 
dimenzijom, uključujući naknade iz 
sustava socijalne sigurnosti, a ti problemi 
proizlaze iz strukturnih razlika među 
sustavima različitih država članica.

Amandman 55

Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nadzorno tijelo koordinira, razvija i 
primjenjuje okvire za interoperabilnost 
kako bi jamčilo razmjenu informacija 
među državama članicama te s Nadzornim 
tijelom. Ti okviri za interoperabilnost 
temelje se na Europskom okviru za 
interoperabilnosti referentnoj arhitekturi 
europske interoperabilnosti iz Odluke (EU) 
2015/2240 Europskog parlamenta i 
Vijeća71 te se oslanjaju na njih.

Nadzorno tijelo koordinira, razvija i 
primjenjuje okvire za interoperabilnost 
kako bi jamčilo razmjenu informacija 
među državama članicama te s Nadzornim 
tijelom. Ti okviri za interoperabilnost 
temelje se na Europskom okviru za 
interoperabilnosti referentnoj arhitekturi 
europske interoperabilnosti iz Odluke (EU) 
2015/2240 Europskog parlamenta i 
Vijeća71 te se oslanjaju na njih. Na zahtjev 
Nadzornog tijela, nacionalna tijela mu u 
utvrđenom obliku dostavljaju sve potrebne 
informacije za provođenje zadaća koje su 
mu dodijeljene ovom Uredbom, pod 
uvjetom da imaju zakonit pristup 
relevantnim informacijama. Informacije 
moraju biti točne, koherentne, potpune i 
pravodobne.

_________________ _________________

70 Komunikacija Komisije Europskom 70 Komunikacija Komisije Europskom 
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parlamentu, Vijeću, Europskom 
gospodarskom i socijalnom odboru i 
Odboru regija: Europski okvir za 
interoperabilnost – strategija provedbe –
COM(2017) 134 final.

parlamentu, Vijeću, Europskom 
gospodarskom i socijalnom odboru i 
Odboru regija: Europski okvir za 
interoperabilnost – strategija provedbe –
COM(2017) 134 final.

71 Odluka (EU) 2015/2240 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. 
o uspostavi programa interoperabilnih 
rješenja i zajedničkih okvira za europske 
javne uprave, poduzetnike i građane 
(program ISA2) kao sredstva 
modernizacije javnog sektora (SL L 318, 
4.12.2015., str. 1.).

71 Odluka (EU) 2015/2240 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. 
o uspostavi programa interoperabilnih 
rješenja i zajedničkih okvira za europske 
javne uprave, poduzetnike i građane 
(program ISA2) kao sredstva modernizacije 
javnog sektora (SL L 318, 4.12.2015., 
str. 1.).

Amandman 56

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nadzorno tijelo može osnovati radne 
skupine ili stručne skupine s 
predstavnicima država članica i/ili 
Komisije ili vanjskim stručnjacima koji su 
prošli postupak odabira radi ispunjavanja 
svojih posebnih zadaća ili za posebna 
područja politike, među ostalim odbor za 
posredovanje, kako bi ispunilo svoje 
zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe 
te posebnu skupinu za rješavanje 
financijskih pitanja povezanih s primjenom 
uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) 
br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. 
stavku 2. ove Uredbe.

Nadzorno tijelo može osnovati radne 
skupine ili stručne skupine s 
predstavnicima država članica i/ili 
Komisije, vanjskim stručnjacima ili 
socijalnim partnerima koji su prošli 
postupak odabira radi ispunjavanja svojih 
posebnih zadaća ili za posebna područja 
politike, među ostalim odbor za 
posredovanje, kako bi ispunilo svoje 
zadaće u skladu s člankom 13. ove Uredbe 
te posebnu skupinu za rješavanje 
financijskih pitanja povezanih s primjenom 
uredaba (EZ) br. 883/2004 i (EZ) 
br. 987/2009, kako je navedeno u članku 8. 
stavku 2. ove Uredbe.

Amandman 57

Prijedlog uredbe
Članak 17. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2 a. Odbor za rješavanje sporova 
sastoji se od nacionalnih časnika za vezu 
iz članka 33., predstavnika Komisije, 
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izvršnog direktora i tri neovisna 
stručnjaka koje imenuje upravni odbor. U 
postupcima rješavanja sporova iz 
članka 13. sudjeluju nacionalni časnici za 
vezu predmetnih država članica, izvršni 
direktor, predstavnik Komisije i tri 
neovisna stručnjaka. Odborom 
predsjedava izvršni direktor. Odluke se 
donose dvotrećinskom većinom glasova. 
Predstavnik Komisije ne glasuje.

Amandman 58

Prijedlog uredbe
Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 18. Članak 18.

Sastav upravnog odbora Sastav upravnog odbora

1. Upravni odbor sastoji se od jednog 
višeg predstavnika svake države članice i 
dva predstavnika Komisije od kojih svi 
imaju pravo glasa.

1. Upravni odbor sastoji se od:

(a) jednog višeg predstavnika svake države 
članice,

(b) jednog predstavnika Komisije,

(c) šest predstavnika socijalnih partnera i

(d) troje neovisnih stručnjaka koje 
imenuje Europski parlament, od kojih svi 
imaju pravo glasa.

Viši predstavnici svake države članice i 
njihovi zamjenici moraju imati stručne 
kvalifikacije i u području radnog prava i u 
području propisa o socijalnoj sigurnosti.

2. Svaki član upravnog odbora ima 
zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u 
njegovoj odsutnosti.

2. Svaki član upravnog odbora ima 
zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u 
njegovoj odsutnosti. Iako oba 
predstavnika mogu istodobno koristiti 
pravo sudjelovanja na sastancima, 
dopušten je samo jedan glas po državi 
članici.

3. Članove upravnog odbora koji 
predstavljaju države članice i njihove 

3. Članove upravnog odbora koji 
predstavljaju države članice i njihove 
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zamjenike imenuju njihove države članice 
uzimajući u obzir njihovo znanje u 
područjima iz članka 1. stavka 2. te 
relevantne upravljačke i administrativne 
vještine i vještine upravljanja 
proračunom.

zamjenike imenuju njihove države članice 
na temelju postignuća uzimajući u obzir 
njihovo znanje u područjima iz članka 1. 
stavka 2., vodeći pritom računa o 
relevantnom iskustvu i znanjima. Sve 
strane nastoje postići uravnoteženu 
zastupljenost muškaraca i žena u 
upravnom odboru.

Socijalni partneri na razini Unije imenuju 
predstavnike svih socijalnih partnera.

Komisija imenuje članove koji je 
predstavljaju.

Komisija imenuje članove koji je
predstavljaju.

Države članice i Komisija nastoje 
ograničiti mijenjanje svojih predstavnika u 
upravnom odboru radi osiguranja 
kontinuiteta njegova rada. Sve strane 
nastoje postići uravnoteženu zastupljenost 
muškaraca i žena u upravnom odboru.

Države članice, socijalni partneri i 
Komisija nastoje ograničiti mijenjanje 
svojih predstavnika u upravnom odboru 
radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. 
Sve strane nastoje postići uravnoteženu 
zastupljenost muškaraca i žena u upravnom 
odboru.

4. Mandat članova i njihovih 
zamjenika traje četiri godine. Taj se 
mandat može produljiti.

4. Mandat članova i njihovih 
zamjenika traje četiri godine. Članovima 
se mandat može jednom obnoviti pod 
uvjetom da ti članovi nisu na istoj 
funkciji.

5. Predstavnici trećih zemalja koje 
primjenjuju pravo Unije u područjima 
obuhvaćenima ovom Uredbom mogu 
sudjelovati na sastancima upravnog odbora 
kao promatrači.

5. Predstavnici trećih zemalja koje 
primjenjuju pravo Unije u područjima 
obuhvaćenima ovom Uredbom mogu 
sudjelovati na sastancima upravnog odbora 
kao promatrači uz prethodno jednoglasno 
odobrenje država članica. Svi članovi i 
njihovi zamjenici pri preuzimanju 
dužnosti potpisuju pisanu izjavu o 
interesima, koju ažuriraju svaki put kada 
dođe do promjene okolnosti.

Amandman 59

Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) dvotrećinskom većinom glasova 
članova s pravom glasa donosi godišnji 
proračun Nadzornog tijela i obavlja ostale 
zadaće povezane s proračunom Nadzornog 

(b) dvotrećinskom većinom glasova 
članova s pravom glasa donosi godišnji 
proračun Nadzornog tijela, nakon što je 
proračun podnesen skupini dionika radi 



PE625.406v02-00 46/60 AD\1167114HR.docx

HR

tijela u skladu s poglavljem IV.; davanja mišljenja, i obavlja ostale zadaće 
povezane s proračunom Nadzornog tijela u 
skladu s poglavljem IV.;

Amandman 60

Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) donosi strategiju borbe protiv 
prijevara, razmjernu riziku od prijevare, 
uzimajući u obzir troškove i koristi mjera 
koje treba provesti;

(e) donosi strategiju borbe protiv 
prijevara, razmjernu riziku od prijevare, 
uzimajući u obzir troškove i koristi mjera 
koje treba provesti, nakon što je strategija 
podnesena skupini dionika radi davanja 
mišljenja;

Amandman 61

Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) donosi unutarnja pravila za 
sprječavanje sukoba interesa i upravljanje 
sukobima interesa u odnosu na svoje 
članove, članove skupine dionika kao i 
članove radnih i stručnih skupina 
Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s 
člankom 17. stavkom 2. te svake godine na 
svojoj internetskoj stranici objavljuje 
izjavu o sukobu interesa članova upravnog 
odbora;

(f) donosi unutarnja pravila za 
sprječavanje sukoba interesa i upravljanje 
sukobima interesa u odnosu na svoje 
članove, članove skupine dionika kao i 
članove radnih i stručnih skupina 
Nadzornog tijela uspostavljenih u skladu s 
člankom 17. stavkom 2. i upućene 
nacionalne stručnjake u skladu s 
člankom 34. te svake godine na svojoj 
internetskoj stranici objavljuje izjavu o 
sukobu interesa članova upravnog odbora;

Amandman 62

Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(h a) raspravlja o prijedlozima i 
preporukama skupine dionika i daje 
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obrazloženi odgovor;

Amandman 63

Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

i. donosi poslovnike radnih i stručnih 
skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u 
skladu s člankom 17. stavkom 2.;

i. donosi poslovnik radnih i stručnih 
skupina Nadzornog tijela uspostavljenih u 
skladu s člankom 17. stavcima 2. i 3. te 
imenuje tri neovisna stručnjaka u skladu 
s člankom 17. stavkom 3. i dva zamjenika 
za svakog stručnjaka na razdoblje od 10 
godina;

Amandman 64

Prijedlog uredbe
Članak 20. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predsjednik upravnog odbora Predsjednici upravnog odbora

Amandman 65

Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Upravni odbor bira predsjednika i 
zamjenika predsjednika među svojim 
članovima s pravom glasa i nastoji postići 
ravnopravnost spolova. Predsjednik i 
zamjenik predsjednika biraju se 
dvotrećinskom većinom glasova članova 
upravnog odbora s pravom glasa.

Upravni odbor bira predsjednika i 
zamjenika predsjednika među svojim 
članovima s pravom glasa i nastoji postići 
rodna i geografska uravnoteženost. 
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju 
se dvotrećinskom većinom glasova članova 
upravnog odbora s pravom glasa.

Amandman 66

Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – podstavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako se u prvom krugu glasanja ne postigne 
dvotrećinska većina, organizira se drugi 
krug u kojem se predsjednik i zamjenik 
predsjednika biraju običnom većinom 
glasova članova upravnog odbora s pravom 
glasa.

Ako se u prvom krugu glasanja ne postigne 
dvotrećinska većina, organizira se drugi 
krug u kojem se predsjednici biraju 
običnom većinom glasova članova 
upravnog odbora s pravom glasa.

Amandman 67

Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zamjenik predsjednika automatski 
zamjenjuje predsjednika ako je on 
spriječen izvršavati svoje dužnosti.

Jedan predsjednik automatski zamjenjuje
drugog predsjednika ako je on spriječen 
izvršavati svoje dužnosti.

Amandman 68

Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Mandat predsjednika i zamjenika 
predsjednika traje četiri godine. Njihov se 
mandat može obnoviti jednom. Međutim, 
ako im članstvo u upravnom odboru 
prestane u bilo kojem trenutku tijekom 
njihova mandata, mandat im automatski 
prestaje na taj datum.

2. Mandat predsjednikâ traje četiri 
godine. Njihov se mandat može obnoviti 
jednom. Međutim, ako im članstvo u 
upravnom odboru prestane u bilo kojem 
trenutku tijekom njihova mandata, mandat 
im automatski prestaje na taj datum.

Amandman 69

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Upravni odbor saziva sastanke sa 
skupinom dionika najmanje jednom
godišnje.

4. Upravni odbor saziva sastanke sa 
skupinom dionika najmanje dva puta
godišnje.
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Amandman 70

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7 a. Na internetskoj stranici 
Nadzornog tijela objavljuju se zapisnici sa 
sastanaka upravnog odbora. Dnevni red 
sastanaka upravnog odbora unaprijed se 
dostavlja skupini dionika.

Amandman 71

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7b. Država članica može podnijeti 
zahtjev za sastanak upravnog odbora u 
hitnim slučajevima. Taj zahtjev mora biti 
upotpunjen obrazloženjem.

Obrazloženje

U posebnim bi slučajevima trebala postojati mogućnost pokretanja hitnog postupka.

Amandman 72

Prijedlog uredbe
Članak 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 23. Članak 23.

Odgovornosti izvršnog direktora Odgovornosti izvršnog direktora

1. Izvršni direktor upravlja Nadzornim 
tijelom. Izvršni direktor odgovara 
upravnom odboru.

1. Izvršni direktor upravlja Nadzornim 
tijelom. Izvršni direktor odgovara 
upravnom odboru.

2. Izvršni direktor izvješćuje Europski 
parlament o izvršavanju svojih dužnosti

2. Izvršni direktor na poziv izvješćuje 
Europski parlament i Komisiju o 
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kada ga se pozove da to učini. Vijeće 
može pozvati izvršnog direktora da ga 
izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može 
pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o 
izvršavanju svojih dužnosti.

3. Izvršni direktor pravni je zastupnik 
Nadzornog tijela.

3. Izvršni direktor pravni je zastupnik 
Nadzornog tijela.

4. Izvršni direktor odgovoran je za 
provedbu zadaća dodijeljenih Nadzornom 
tijelu ovom Uredbom. Izvršni direktor 
posebno je odgovoran za sljedeće:

4. Izvršni direktor odgovoran je za 
provedbu zadaća dodijeljenih Nadzornom 
tijelu ovom Uredbom. Izvršni direktor 
posebno je odgovoran za sljedeće:

(a) svakodnevno upravljanje 
Nadzornim tijelom;

(a) svakodnevno upravljanje 
Nadzornim tijelom;

(b) provedbu odluka koje donese 
upravni odbor;

(b) provedbu odluka koje donese 
upravni odbor;

(c) pripremu nacrta jedinstvenog 
programskog dokumenta i njegovo 
podnošenje upravnom odboru na 
odobrenje;

(c) pripremu nacrta jedinstvenog 
programskog dokumenta i njegovo 
podnošenje upravnom odboru na 
odobrenje;

(d) provedbu jedinstvenog 
programskog dokumenta i izvješćivanje 
upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(d) provedbu jedinstvenog 
programskog dokumenta i izvješćivanje 
upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(e) izradu konsolidiranog godišnjeg 
izvješća o aktivnostima Nadzornog tijela i 
njegovo dostavljanje upravnom odboru na 
ocjenu i donošenje;

(e) izradu konsolidiranog godišnjeg 
izvješća o aktivnostima Nadzornog tijela i 
njegovo dostavljanje upravnom odboru na 
ocjenu i donošenje;

(f) pripremu plana djelovanja na 
temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih 
revizijskih izvješća i evaluacija kao i 
istraga koje provodi OLAF te za 
podnošenje izvješća o napretku Komisiji 
dva puta godišnje i redovito upravnom 
odboru;

(f) pripremu plana djelovanja na 
temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih 
revizijskih izvješća i evaluacija kao i 
istraga koje provodi OLAF te za 
podnošenje izvješća o napretku Komisiji i 
Europskom parlamentu dva puta godišnje, 
a redovito upravnom odboru;

(g) zaštitu financijskih interesa Unije 
primjenom preventivnih mjera protiv 
prijevara, korupcije i drugih nezakonitih 
aktivnosti djelotvornim provjerama, ne 
dovodeći u pitanje istražnu nadležnost 
OLAF-a te, ako su utvrđene nepravilnosti, 
osiguravanje povrata pogrešno isplaćenih 
iznosa i prema potrebi nametanje 
djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih 
administrativnih i novčanih kazni;

(g) zaštitu financijskih interesa Unije 
primjenom preventivnih mjera protiv 
prijevara, korupcije i drugih nezakonitih 
aktivnosti djelotvornim provjerama, ne 
dovodeći u pitanje istražnu nadležnost 
OLAF-a te, ako su utvrđene nepravilnosti, 
osiguravanje povrata pogrešno isplaćenih 
iznosa i prema potrebi nametanje 
djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih 
administrativnih i novčanih kazni;

(h) izradu strategije Nadzornog tijela 
za borbu protiv prijevara i njezino 
podnošenje upravnom odboru na 

(h) izradu strategije Nadzornog tijela 
za borbu protiv prijevara i njezino 
podnošenje upravnom odboru na 
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odobrenje; odobrenje;

(i) pripremu financijskih pravila 
primjenjivih na Nadležno tijelo i njihovo 
podnošenje upravnom odboru;

(i) pripremu financijskih pravila 
primjenjivih na Nadležno tijelo i njihovo 
podnošenje upravnom odboru;

(j) izradu nacrta izvješća Nadzornog 
tijela o procjeni prihoda i rashoda te 
izvršenje njegova proračuna;

(j) izradu nacrta izvješća Nadzornog 
tijela o procjeni prihoda i rashoda te 
izvršenje njegova proračuna;

(k) provedbu mjera koje utvrdi upravni 
odbor radi ispunjavanja obveza zaštite 
podataka na temelju Uredbe (EZ) 
br. 45/2001.

(k) provedbu mjera koje utvrdi upravni 
odbor radi ispunjavanja obveza zaštite 
podataka na temelju Uredbe (EZ) 
br. 45/2001.

(ka) predsjedanje postupcima za 
rješavanje sporova.

5. Izvršni direktor odlučuje je li 
potrebno postaviti jednog člana osoblja ili 
više njih u jednu državu članicu ili više 
njih. Prije donošenja odluke o osnivanju 
lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti 
suglasnost Komisije, upravnog odbora i 
predmetne države članice odnosno 
predmetnih država članica. U toj se odluci 
utvrđuje opseg aktivnosti koje će obavljati 
taj lokalni ured tako da se izbjegnu 
nepotrebni troškovi i udvostručivanje 
administrativnih zadaća Nadzornog tijela. 
Mogao bi biti potreban sporazum o sjedištu 
s predmetnom državom članicom odnosno 
predmetnim državama članicama.

5. Izvršni direktor odlučuje je li 
potrebno postaviti jednog člana osoblja ili 
više njih u jednu državu članicu ili više 
njih, na određeno ili neodređeno vrijeme. 
Prije donošenja odluke o osnivanju 
lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti 
suglasnost Komisije, upravnog odbora i 
predmetne države članice odnosno 
predmetnih država članica. U toj se odluci 
utvrđuje primarni opseg aktivnosti koje će 
obavljati taj lokalni ured tako da se 
izbjegnu nepotrebni troškovi i 
udvostručivanje administrativnih zadaća 
Nadzornog tijela. Potreban je sporazum o 
sjedištu s predmetnom državom članicom 
odnosno predmetnim državama članicama.

5.a Osoblje koje se privremeno ili 
trajno nalazi u jednoj ili više država 
članica na odgovarajući način surađuje s 
lokalnim tijelima države članice, ali uvijek 
ostaje pod vodstvom Nadzornog tijela.

Amandman 73

Prijedlog uredbe
Članak 24.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 24. Članak 24.

Osnivanje i sastav skupine dionika Osnivanje i sastav skupine dionika
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1. Kako bi se olakšalo savjetovanje s 
relevantnim dionicima te iskoristilo 
njihovo stručno znanje u područjima 
obuhvaćenima ovom Uredbom, uz 
Nadzorno tijelo osniva se skupina dionika 
sa savjetodavnim funkcijama.

1. Kako bi se olakšalo savjetovanje s 
relevantnim dionicima te iskoristilo 
njihovo stručno znanje u područjima 
obuhvaćenima ovom Uredbom, uz 
Nadzorno tijelo osniva se skupina dionika 
sa savjetodavnim funkcijama.

2. Skupina dionika, konkretno, može 
Nadzornom tijelu dostavljati mišljenja i 
savjete o pitanjima povezanima s 
primjenom i provedbom prava Unije u 
područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

2. Skupina dionika, konkretno, može 
Nadzornom tijelu dostavljati mišljenja i 
savjete o pitanjima povezanima s 
primjenom i provedbom prava Unije u 
područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

3. Skupinom dionika predsjeda izvršni 
direktor te se ona sastaje najmanje dvaput 
godišnje na inicijativu izvršnog direktora 
ili na zahtjev Komisije.

3. Skupinom dionika predsjeda izvršni 
direktor te se ona sastaje najmanje dvaput 
godišnje na inicijativu izvršnog direktora 
ili na zahtjev Komisije, Europskog 
parlamenta ili, u posebno hitnim 
slučajevima, na zahtjev države članice ili 
najmanje 20 % svojih članova.

4. Skupina dionika sastoji se od šest
predstavnika socijalnih partnera na razini 
Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju 
sindikate i organizacije poslodavaca te dva 
predstavnika Komisije.

4. Skupina dionika sastoji se od osam
predstavnika socijalnih partnera na razini 
Unije koji u jednakoj mjeri predstavljaju 
sindikate i organizacije poslodavaca te dva 
predstavnika Komisije i dva predstavnika 
Europskog parlamenta.

5. Članove skupine dionika 
kandidiraju njihove organizacije, a imenuje 
ih upravni odbor. Upravni odbor, prema 
istim uvjetima kao i članove, imenuje i 
zamjenike članova, koji automatski 
zamjenjuju članove koji su odsutni ili 
spriječeni. U mjeri u kojoj je to moguće 
poštuje se odgovarajuća ravnoteža 
spolova te se osigurava primjerena 
zastupljenost MSP-ova.

5. Članove skupine dionika 
kandidiraju njihove organizacije, a imenuje 
ih upravni odbor. Upravni odbor, prema 
istim uvjetima kao i članove, imenuje i 
zamjenike članova.

6. Nadzorno tijelo skupini dionika 
osigurava tajništvo. Skupina dionika 
donosi svoj poslovnik dvotrećinskom 
većinom glasova članova s pravom glasa. 
Poslovnik podliježe odobrenju upravnog 
odbora.

6. Nadzorno tijelo skupini dionika 
osigurava tajništvo. Skupina dionika 
donosi svoj poslovnik dvotrećinskom 
većinom glasova članova s pravom glasa. 
Poslovnik podliježe odobrenju upravnog 
odbora.

7. Nadzorno tijelo objavljuje mišljenja 
i savjete skupine dionika te rezultate 
njihovih savjetovanja, osim u slučaju 
potrebe poštovanja zahtjeva povjerljivosti.

7. Nadzorno tijelo objavljuje mišljenja 
i savjete skupine dionika te rezultate 
njihovih savjetovanja, osim u slučaju 
potrebe poštovanja zahtjeva povjerljivosti.
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Amandman 74

Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Izvršni direktor svake godine 
sastavlja jedinstveni programski dokument, 
koji posebno sadržava višegodišnje i 
godišnje programiranje, u skladu s 
Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 
br. 1271/201373 te uzimajući u obzir 
smjernice Komisije.

1. Izvršni direktor svake godine 
sastavlja jedinstveni programski dokument, 
koji posebno sadržava višegodišnje i 
godišnje programiranje, u skladu s 
Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 
br. 1271/201373 te uzimajući u obzir 
smjernice Komisije, nakon što je 
dokument podnesen skupini dionika radi 
davanja mišljenja.

_________________ _________________

73 Delegirana uredba Komisije (EU) 
br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz 
članka 208. Uredbe (EU, Euratom) 
br. 966/2012 Europskog parlamenta i 
Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

73 Delegirana uredba Komisije (EU) 
br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o 
Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz 
članka 208. Uredbe (EU, Euratom) 
br. 966/2012 Europskog parlamenta i 
Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

Amandman 75

Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Komisija nacrt procjene šalje 
proračunskom tijelu zajedno s nacrtom 
općeg proračuna Unije.

4. Komisija nacrt procjene šalje 
proračunskom tijelu zajedno s nacrtom 
općeg proračuna Unije i jasno navodi 
proračunsku liniju za Nadzorno tijelo.
Komisija o nacrtu proračuna obavješćuje 
i Europski parlament.

Obrazloženje

S obzirom na sve kraće rokove, proceduralni rad drugih institucija bi se poboljšao kad bi se 
obavijest o nacrtu proračuna poslala u ranijoj fazi.
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Amandman 76

Prijedlog uredbe
Članak 28. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Načelo dobrog financijskog 
upravljanja primjenjuje se u svim 
okolnostima.

Amandman 77

Prijedlog uredbe
Članak 32.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 32. Članak 32.

Izvršni direktor Izvršni direktor

1. Izvršni direktor zapošljava se kao 
privremeni djelatnik Nadzornog tijela u 
skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta 
zaposlenja ostalih službenika. 

1. Izvršni direktor zapošljava se kao 
privremeni djelatnik Nadzornog tijela u 
skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta 
zaposlenja ostalih službenika. 

2. Upravni odbor imenuje izvršnog 
direktora s popisa kandidata koje je 
predložila Komisija nakon provođenja 
otvorenog i transparentnog postupka 
odabira. 

2. Upravni odbor imenuje izvršnog 
direktora s popisa kandidata koje su 
predložile Komisija i države članice nakon 
provođenja otvorenog i transparentnog 
postupka odabira. Ako postoje dva 
kandidata s jednakim kvalifikacijama, 
upravni odbor prednost daje 
podzastupljenom spolu.

3. Za potrebe sklapanja ugovora s 
izvršnim direktorom Nadzorno tijelo 
zastupa predsjednik upravnog odbora.

3. Za potrebe sklapanja ugovora s 
izvršnim direktorom Nadzorno tijelo 
zastupa predsjednik upravnog odbora.

4. Mandat izvršnog direktora traje pet 
godina. Prije kraja tog razdoblja Komisija 
provodi procjenu u kojoj uzima u obzir 
evaluaciju uspješnosti izvršnog direktora te 
buduće zadaće i izazove Nadzornog tijela. 

4. Mandat izvršnog direktora traje 
četiri godine. Prije kraja tog razdoblja 
Komisija provodi procjenu u kojoj uzima u 
obzir evaluaciju uspješnosti izvršnog 
direktora te buduće zadaće i izazove 
Nadzornog tijela. 

5. Upravni odbor, djelujući na 
prijedlog Komisije u kojem se uzima u 
obzir procjena iz stavka 4., može mandat 
izvršnog direktora produljiti jednom, za 

5. Upravni odbor, djelujući na 
prijedlog Komisije u kojem se uzima u 
obzir procjena iz stavka 4., može mandat 
izvršnog direktora produljiti jednom, za 



AD\1167114HR.docx 55/60 PE625.406v02-00

HR

najviše pet godina.  najviše četiri godine.  

6. Izvršni direktor kojemu je 
produljen mandat ne može na kraju 
posljednjeg mandata sudjelovati u drugom 
postupku odabira za isto radno mjesto.

6. Izvršni direktor kojemu je 
produljen mandat ne može na kraju 
posljednjeg mandata sudjelovati u drugom 
postupku odabira za isto radno mjesto.

7. Izvršni direktor može biti razriješen 
dužnosti isključivo na temelju odluke 
upravnog odbora na prijedlog Komisije. 

7. Izvršni direktor može biti razriješen 
dužnosti isključivo na temelju odluke 
upravnog odbora. 

8. Upravni odbor donosi odluku o 
imenovanju, produljenju mandata ili 
razrješenju dužnosti izvršnog direktora 
dvotrećinskom većinom glasova članova 
koji imaju pravo glasa. 

8. Upravni odbor donosi odluku o 
imenovanju, produljenju mandata ili 
razrješenju dužnosti izvršnog direktora 
dvotrećinskom većinom glasova članova 
koji imaju pravo glasa. 

Amandman 78

Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Na dokumente koje čuva Nadzorno 
tijelo primjenjuje se Uredba (EZ) 
br. 1049/2001. Upravni odbor, u roku od 
šest mjeseci od datuma svojeg prvog 
sastanka, donosi detaljna pravila za 
primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

1. Na dokumente koje čuva Nadzorno 
tijelo primjenjuje se Uredba (EZ) 
br. 1049/2001. Upravni odbor, u roku od 
šest mjeseci od datuma svojeg prvog 
sastanka, donosi detaljna pravila za 
primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Na 
obradu osobnih podataka u Nadzornom 
tijelu primjenjuje se Uredba (EZ) 
br. 45/2001.

Amandman 79

Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 
3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama 
i međunarodnim organizacijama, ugovori, 
sporazumi o bespovratnim sredstvima i 
odluke Nadzornog tijela o bespovratnim 
sredstvima sadržavaju odredbe kojima se 
Europskom revizorskom sudu i OLAF-u 
daje izričita ovlast za provođenje tih 

4. Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 
3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama 
i međunarodnim organizacijama, ugovori, 
sporazumi o bespovratnim sredstvima i 
odluke Nadzornog tijela o bespovratnim 
sredstvima sadržavaju odredbe kojima se 
Uredu europskog javnog tužitelja, 
Europskom revizorskom sudu i OLAF-u 
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revizija i istraga u skladu s njihovim 
odgovarajućim nadležnostima.

daje izričita ovlast za provođenje tih 
revizija i istraga u skladu s njihovim 
odgovarajućim nadležnostima.

Amandman 80

Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Sud Europske unije nadležan je za 
donošenje presuda na temelju svake 
arbitražne klauzule sadržane u ugovoru 
koji je Nadzorno tijelo sklopilo.

2. Sud Europske unije nadležan je za 
donošenje presuda na temelju svake 
arbitražne klauzule sadržane u ugovoru 
koji je Nadzorno tijelo sklopilo ili za svaku 
izvanugovornu obvezu koja se ne može 
drugačije riješiti.

Amandman 81

Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Aktivnosti Nadzornog tijela podliježu 
istragama Europskog ombudsmana u 
skladu s člankom 228. UFEU-a.

Aktivnosti Nadzornog tijela i aktivnosti
nacionalnih, usklađenih ili zajedničkih 
inspekcija koje se provode uz sudjelovanje 
osoblja Nadzornog tijela podliježu 
istragama Europskog ombudsmana u 
skladu s člankom 228. UFEU-a.

Amandman 82

Prijedlog uredbe
Članak 42.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 42.a

Zaštita zviždača

Osobe koje Nadzorno tijelo upoznaju sa 
slučajevima, uključujući i one o 
prijevarama u području rada ili socijalne 
sigurnosti, bilo izravno bilo preko 



AD\1167114HR.docx 57/60 PE625.406v02-00

HR

nacionalnih tijela za izvršenje, zaštićene 
su od bilo kakvog nepovoljnog postupanja 
svog poslodavca.

Amandman 83

Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno 
odobrenje Komisije, može dogovarati 
radne aranžmane s tijelima trećih zemalja. 
Tim se aranžmanima ne smiju stvarati 
pravne obveze za Uniju i njezine države 
članice.

U tu svrhu Nadzorno tijelo, uz prethodno 
odobrenje Komisije i upravnog odbora, 
može dogovarati radne aranžmane s 
tijelima trećih zemalja. Tim se 
aranžmanima ne smiju stvarati pravne 
obveze za Uniju i njezine države članice.

Obrazloženje

Tako važnu odluku koja utječe na cjelokupnu aktivnost Nadzornog tijela ne može donijeti 
samo Komisija. Odobrenje moraju dati i države članice.

Amandman 84

Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. − točka 1.
Uredba (EZ) br. 883/2004
Članak 1. – točka na

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(na) „Europsko nadzorno tijelo za rad”
znači tijelo osnovano [Uredbom o 
osnivanju Nadzornog tijela] iz članka 74.;

(na) „Europsko nadzorno tijelo za rad i 
socijalnu sigurnost” znači tijelo osnovano 
[Uredbom o osnivanju Nadzornog tijela] iz 
članka 74.;

Amandman 85

Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. − točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) u članku 72. točka (g) zamjenjuje Briše se.
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se sljedećim:

utvrđuje čimbenike koje treba uzeti u 
obzir za sastavljanje izvješća o troškovima 
koje snose ustanove država članica na 
temelju ove Uredbe i za donošenje 
godišnjih financijskih izvještaja među tim 
ustanovama, koja se temelje na izvješću 
Europskog nadzornog tijela za rad iz 
članka 74.”;

Amandman 86

Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. − točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2a) u članku 72. umeće se sljedeća 
točka (ga):

„(ga) Europskom nadzornom tijelu za rad 
i socijalno osiguranje daje tehnički 
doprinos i stručno znanje kada je to 
potrebno.”
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