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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Podvýbor pro lidská práva jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je důležité, aby Parlament zaujal horizontální přístup k provádění 
pravomocí spojených s víceletým finančním rámcem;

2. zdůrazňuje, že přenesení legislativních pravomocí na Komisi s sebou přináší důležité 
politické a strategické otázky; pokud jde o legislativní návrhy týkající se víceletého 
finančního rámce poukazuje na to, že „prvky jako cíle a priority, přidělování finančních 
prostředků v obecném smyslu (...) by se měly přijímat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci1“, nejsou-li zahrnuty v základním právním aktu; 

3. vyjadřuje kritiku Radě a Komisi za to, že se systematicky snaží nepoužívat
v legislativních návrzích akty v přenesené pravomoci; vyzývá tyto orgány, aby dodržovaly 
články 290 a 291 SFEU, pokud jde o jednoznačně odlišný charakter aktů v přenesené 
pravomoci od aktů prováděcích; připomíná, že v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí 
Parlament zpochybnil platnost rozhodnutí o EURES2 před Soudním dvorem k ochraně 
svých výsad;

4. zdůrazňuje, že je plně na uvážení Parlamentu, aby rozhodl, které z prvků základního 
právního aktu, jež nejsou podstatné, mají být upraveny přenesením pravomocí; uznává, že 
přenesení pravomocí by měl pečlivě zvažovat s ohledem na to, že je potřeba chránit jeho 
výsadní práva a zajistit transparentnost tvorby právních předpisů EU;

5. domnívá se, že v souvislosti s úpravami v rámci postupu projednávání ve výborech by se 
ta opatření, která dříve podléhala regulativnímu postupu s kontrolou, měla stát spíše 
prováděcími akty než akty v přenesené pravomoci; naléhavě žádá Komisi, aby toto 
slaďování urychlila;

6. domnívá se, že platné lhůty pro provádění kontrol aktů jsou příliš krátké a neumožňují tak 
dostatečný dohled Parlamentu nad prováděcími akty; 

7. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit úroveň informací a transparentnosti, pokud jde o předávání
a přípravu aktů v přenesené pravomoci. 

                                               
1 Zápis ze schůze Konference předsedů ze dne 15.11.2012 na základě dopisu předsedy Konference předsedů 
výborů Lehneho zaslaného dne 25.10.2012 předsedovi Evropského parlamentu. 
2 Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 21, Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2012, kterým se provádí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES. 


