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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že je dôležité, aby Parlament uplatňoval horizontálny prístup, pokiaľ ide 
o vykonávanie právomocí týkajúcich sa VFR;

2. zdôrazňuje, že s delegovaním legislatívnych právomocí na Komisiu sú spojené dôležité 
politické a strategické otázky; v súvislosti s legislatívnymi návrhmi VFR poukazuje na to, 
že „prvky ako ciele a priority, prideľovanie finančných prostriedkov v širšom zmysle (...) 
by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov1“, pokiaľ nie sú zahrnuté 
v základnom akte;

3. kritizuje Radu a Komisiu za to, že sa v legislatívnych návrhoch systematicky snažia 
vyhnúť delegovaným aktom; vyzýva uvedené inštitúcie, aby dodržiavali články 290 a 291 
ZFEÚ týkajúce sa odlišného charakteru delegovaných aktov v porovnaní s vykonávacími 
aktmi; pripomína, že Parlament pred Súdnym dvorom spochybnil platnosť rozhodnutia 
EURES2 v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí s cieľom hájiť svoje výsadne práva;

4. zdôrazňuje, že jedine Parlament môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť o tom, ktoré 
z nepodstatných prvkov základného aktu sa majú riešiť prostredníctvom delegovania 
právomocí a ktoré sa takýmto spôsobom riešiť nemajú; uznáva, že právomoci by mal 
delegovať starostlivo, s ohľadom na potrebu hájiť svoje výsadné práva a zabezpečiť 
transparentnosť pri tvorbe právnych predpisov EÚ;

5. domnieva sa, že v súvislosti so zosúlaďovaním starých opatrení prijatých v rámci 
komitologického postupu by sa opatrenia, ktoré v minulosti podliehali regulačnému 
postupu s kontrolou, mali stať skôr delegovanými ako vykonávacími aktmi; vyzýva 
Komisiu, aby toto zosúlaďovanie urýchlila;

6. domnieva sa, že súčasný časový rámec na kontrolu vykonávacích aktov je príliš krátky, 
a teda Parlamentu neumožňuje primeraný dohľad nad vykonávacími aktmi;

7. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť úroveň informovanosti a transparentnosti v súvislosti 
s postupovaním a prípravou delegovaných aktov;

                                               
1 Zápisnica zo schôdze Konferencie predsedov, ktorá sa konala 15. novembra 2012, na základe listu predsedu 
Konferencie predsedov výborov Lehneho predsedovi Európskeho parlamentu z 25. októbra 2012.

2 Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 21, Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2012, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných 
pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES. 


