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predložené Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Správa
Jeroen Lenaers A8-0391/2018
Európsky orgán práce

Návrh nariadenia (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Európsky pilier sociálnych 
práv,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje 
o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na 
dosiahnutie plnej zamestnanosti a 
sociálneho pokroku, a zároveň podporuje 
sociálnu spravodlivosť a ochranu. V súlade 
s článkom 9 ZFEÚ má Únia pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností prihliadať na požiadavky 
spojené okrem iného s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, so zárukou 

(2) Podľa článku 3 ZEÚ sa Únia usiluje 
o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na 
dosiahnutie plnej zamestnanosti a 
sociálneho pokroku, podporuje sociálnu 
spravodlivosť a ochranu, bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
zároveň podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu, rovnosť medzi ženami 
a mužmi, solidaritu medzi generáciami 
a ochranu práv dieťaťa, pričom takisto 
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primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej 
úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a 
ochrany ľudského zdravia.

podporuje hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi. V súlade s článkom 9 
ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
prihliadať na požiadavky spojené okrem 
iného s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, so zárukou primeranej 
sociálnej ochrany, s bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a podporou vysokej 
úrovne vzdelávania, odbornej prípravy a 
ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Európsky dvor audítorov vo svojej 
osobitnej správe č. 6/2018 o voľnom 
pohybe pracovníkov s názvom „Voľný 
pohyb pracovníkov – základná sloboda 
zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by 
pomohlo lepšie zameranie finančných 
prostriedkov EÚ“ uviedol odporúčania 
pre Komisiu na zlepšenie informovanosti 
o nástrojoch týkajúcich sa poskytovania 
informácií o slobode pohybu pracovníkov 
a nahlasovaní diskriminácie, ako aj na 
zlepšenie využívania dostupných 
informácií s cieľom identifikovať druhy 
diskriminácie;

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ako sa uvádza v ich spoločnom 
vyhlásení o legislatívnych prioritách na 
roky 2018 – 2019, Európsky parlament, 
Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky 
na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a 
to zlepšovaním koordinácie systémov 

(4) Ako sa uvádza v ich spoločnom 
vyhlásení o legislatívnych prioritách na 
roky 2018 – 2019, Európsky parlament, 
Rada a Komisia sú odhodlaní prijať kroky 
na posilnenie sociálneho rozmeru Únie, a 
to zlepšovaním koordinácie systémov 
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sociálneho zabezpečenia36, ochranou 
pracovníkov pred zdravotnými rizikami na 
pracovisku37, zaisťovaním spravodlivého 
zaobchádzania so všetkými účastníkmi 
pracovného trhu Únie vďaka 
modernizovaným pravidlám o vysielaní 
pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním 
cezhraničného presadzovania práva Únie.

sociálneho zabezpečenia36, ochranou 
všetkých pracovníkov pred zdravotnými 
rizikami na pracovisku37, zaisťovaním 
spravodlivého zaobchádzania so všetkými 
účastníkmi pracovného trhu Únie vďaka 
modernizovaným pravidlám o vysielaní 
pracovníkov38 a ďalším zlepšovaním 
cezhraničného presadzovania práva Únie.

_________________ _________________
36 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia a 
nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa 
stanovuje postup vykonávania nariadenia 
(ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815].

36 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia a 
nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa 
stanovuje postup vykonávania nariadenia 
(ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815].

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred 
rizikami z vystavenia účinkom 
karcinogénov alebo mutagénov pri práci 
[COM(2017)0011].

37 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred 
rizikami z vystavenia účinkom 
karcinogénov alebo mutagénov pri práci 
[COM(2017)0011].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
[COM(2016)00128].

38 Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb 
[COM(2016)0128].

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Pretrvávajú obavy týkajúce sa 
dodržiavania a účinného a efektívneho 
presadzovania práva Únie, ktoré môžu 
ohroziť dôveru a spravodlivosť na 
vnútornom trhu. Je preto nevyhnutné 
zlepšiť cezhraničné presadzovanie práva 
Únie v oblasti mobility pracovníkov 
a bojovať proti zneužívaniu s cieľom 
chrániť práva mobilných pracovníkov, 
zabezpečiť, aby spoločnosti, najmä malé 
a stredné podniky (MSP), mohli súťažiť 
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za rovnakých podmienok, a zachovať 
podporu občanov týkajúcu sa vnútorného 
trhu a štyroch slobôd, aby tak spoločnosti 
a pracovníci konajúci v dobrej viere mohli 
požívať svoje práva a naplno využívať 
príležitosti, ktoré vnútorný trh ponúka.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Mal by sa zriadiť Európsky orgán 
práce (ďalej len „orgán“), ktorý pomôže 
posilniť spravodlivosť a dôveru vo 
vnútorný trh. Na tento účel by mal orgán 
podporovať členské štáty a Komisiu pri 
zlepšovaní prístupu jednotlivcov a 
zamestnávateľov k informáciám o ich 
právach a povinnostiach v kontexte 
cezhraničnej mobility pracovníkov, ako aj 
prístupu k relevantným službám, mal by 
podporovať dodržiavanie pravidiel a 
spoluprácu medzi členskými štátmi s 
cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
práva Únie v týchto oblastiach, a zároveň 
by mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať 
pri hľadaní riešení cezhraničných sporov 
alebo narušení trhu práce.

(5) Mal by sa zriadiť Európsky orgán 
práce (ďalej len „orgán“) s cieľom 
poskytnúť na úrovni Únie pridanú 
hodnotu v snahe pomôcť posilniť 
spravodlivosť a dôveru vo vnútorný trh. 
Cieľ orgánu by mal byť jasne vymedzený 
so silným dôrazom na obmedzený počet 
úloh, aby sa dostupné prostriedky 
využívali čo najefektívnejšie v tých 
oblastiach, v ktorých môže orgán 
poskytnúť najväčšiu pridanú hodnotu. Na 
tento účel by mal orgán pomáhať 
členským štátom a Komisii v záležitostiach 
týkajúcich sa uplatňovania 
a presadzovania práva Únie v oblasti 
mobility pracovníkov v rámci slobody 
pohybu pracovníkov a slobody poskytovať 
služby na vnútornom trhu, a to 
zlepšovaním prístupu k informáciám, 
podpory dodržiavania pravidiel a 
spolupráce medzi členskými štátmi s 
cieľom zabezpečiť jednotné, efektívne 
a účinné uplatňovanie a presadzovanie 
práva Únie v tejto oblasti, a zároveň by 
mal plniť mediačnú funkciu a pomáhať pri 
hľadaní riešení sporov medzi členskými 
štátmi v súvislosti s týmto právnym 
predpisom. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Zlepšenie prístupu jednotlivcov 
a zamestnávateľov, najmä MSP, 
k informáciám o ich právach 
a povinnostiach v oblasti mobility 
pracovníkov, voľného pohybu služieb 
a koordinácie sociálneho zabezpečenia je 
zásadné pre plné využitie potenciálu 
vnútorného trhu. Z dôvodov efektívnosti 
a účinnosti by takéto poskytovanie 
spoľahlivých, aktuálnych a ľahko 
prístupných informácií nemalo patriť do 
rozsahu pôsobnosti tohto orgánu, ale skôr 
by sa malo zabezpečovať na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni, kde možno vziať 
do úvahy aj osobitné bilaterálne dohody 
medzi členskými štátmi, napríklad 
v oblasti fiškálnej koordinácie. Komisia by 
preto mala preskúmať možnosť 
vytvorenia alebo uľahčenia vzniku 
asistenčných pracovísk alebo jednotných 
kontaktných miest pre spoločnosti 
a pracovníkov v cezhraničných situáciách.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Orgán by mal pôsobiť v oblastiach 
cezhraničnej mobility pracovníkov a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia 
vrátane voľného pohybu pracovníkov, 
vysielania pracovníkov a vysoko 
mobilného poskytovania služieb. Zároveň 
by mal posilňovať spoluprácu členských 
štátov pri riešení problému nedeklarovanej 
práce. Ak orgán pri výkone svojich 
činností nadobudne podozrenie z 
nezrovnalostí (a to aj v oblastiach práva 
Únie nad rámec jeho pôsobnosti), ako 
napríklad nedodržiavanie pracovných 
podmienok, pravidiel bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci alebo 
zamestnávanie štátnych príslušníkov 

(6) Orgán by mal pôsobiť v oblasti 
mobility pracovníkov v rámci slobody 
pohybu pracovníkov a slobody poskytovať 
služby na vnútornom trhu a v oblasti 
koordinácie sociálneho zabezpečenia 
vrátane vysielania pracovníkov a vysoko 
mobilného poskytovania služieb a prístupu 
k sociálnym právam a dávkam. Zároveň 
by mal posilňovať spoluprácu členských 
štátov pri riešení problému nedeklarovanej 
práce a v situáciách, keď je ohrozené 
riadne fungovanie vnútorného trhu, 
okrem iného kvôli schránkovým 
spoločnostiam, podvodným spoločnostiam 
alebo javu nepravej samostatnej 
zárobkovej činnosti. Ak orgán pri výkone 
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tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie 
zdržiavať sa na danom území, mal by mať 
možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa 
potreby v týchto veciach spolupracovať s 
Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a 
vnútroštátnymi orgánmi.

svojich činností nadobudne podozrenie z 
nezrovnalostí v oblastiach práva Únie, ako 
napríklad nedodržiavanie pracovných 
podmienok, pravidiel bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci alebo závažné 
pracovné vykorisťovanie, mal by mať 
možnosť nahlásiť tieto podozrenia a podľa 
potreby v týchto veciach spolupracovať s 
Komisiou, zodpovednými subjektmi Únie a 
vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Nedeklarovaná práca má často 
cezhraničný rozmer a môže mať pre 
dotknutých pracovníkov vážne dôsledky. 
Niektoré zraniteľné skupiny, ako 
napríklad štátni príslušníci tretích krajín, 
sú zvlášť vystavené nedeklarovanej práci 
a upieraniu základných práv pracovníkov, 
ktoré s ňou súvisí. Orgán by mal 
spolupracovať s európskou platformou na 
posilnenie spolupráce pri riešení 
problému nedeklarovanej práce, ako sa 
stanovuje v rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344, a mal 
by ďalej posilňovať spoluprácu v tejto 
oblasti na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Orgán by mal aktívne prispievať 
k úsiliu jednotlivých štátov a Únie 
a zároveň si plniť svoje úlohy v plnej 
spolupráci s inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a s členskými 
štátmi a vyhýbať sa duplicite práce, 
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podporovať synergiu 
a komplementárnosť a dosahovať tak 
koordináciu a fiškálne úspory.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Orgán by mal prispievať k 
uľahčovaniu voľného pohybu 
pracovníkov, ktorý upravuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
492/201139, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/54/EÚ40 a 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/58941. Mal by uľahčovať 
vysielanie pracovníkov, ktoré upravuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
96/71/ES42 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/67/EÚ43, a to aj 
podporou presadzovania ustanovení, ktoré 
sa vykonávajú prostredníctvom všeobecne 
uplatniteľných kolektívnych zmlúv v 
súlade s postupmi členských štátov. 
Zároveň by mal podporovať koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré 
upravuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/200444, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/200945, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201046, 
ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7147 a 
nariadenie Rady (ES) č. 574/7248.

(7) Orgán by mal prispievať k 
uľahčovaniu uplatňovania 
a presadzovania práva Únie v oblasti 
mobility pracovníkov v rámci slobody 
pohybu pracovníkov a slobody poskytovať 
služby na vnútornom trhu a k podpore 
presadzovania ustanovení, ktoré sa 
vykonávajú prostredníctvom všeobecne 
uplatniteľných kolektívnych zmlúv v 
súlade s postupmi členských štátov. Na 
tento účel by mal orgán zriadiť jednotné 
európske webové sídlo, ktoré by 
zabezpečovalo prístup na všetky webové 
sídla Únie a jednotlivých členských štátov 
zriadené v súlade so smernicou 
2014/67/EÚ a smernicou 2014/54/EÚ. 
Zároveň by mal podporovať koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré 
upravuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/200439, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/200940, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/201041, 
ako aj nariadenie Rady (ES) č. 1408/7142 a 
nariadenie Rady (ES) č. 574/7243.

__________________ __________________
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o 
slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie 
(Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, 
s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, 
s. 1).

40 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o 
opatreniach na uľahčenie výkonu práv 
udelených pracovníkom v súvislosti so 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 
2009, ktorým sa stanovuje postup 
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o 
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slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 
128, 30.4.2014, s. 8).

koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 
30.10.2009, s. 1).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 589/2016 z 13. apríla 2016 o 
Európskej sieti služieb zamestnanosti 
(EURES), prístupe pracovníkov k službám 
v oblasti mobility a o ďalšej integrácii 
trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 
107, 22.4.2016, s. 1).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 
2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) 
č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 
na štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
ktorých sa tieto nariadenia doteraz 
nevzťahovali výhradne z dôvodu ich 
štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 
29.12.2010, s. 1).

42 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 
21.1.1997, s. 1).

42 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. 
júna 1971 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, 
samostatne zárobkovo činné osoby a ich 
rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú 
v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 
5.7.1971, s. 2).

43 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o 
presadzovaní smernice 96/71/ES o 
vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb, ktorou sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 
administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o 
vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. 
v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

43 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. 
marca 1972, ktorým sa stanovuje postup 
pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 
1408/71 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov 
a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci 
Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 
1).

44 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, 
s. 1, korigendum Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004, 
s. 1).
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 
2009, ktorým sa stanovuje postup 
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, (Ú. v. EÚ L 284, 
30.10.2009, s. 1).
46 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 
2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) 
č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 
na štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
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ktorých sa tieto nariadenia doteraz 
nevzťahovali výhradne z dôvodu ich 
štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 344, 
29.12.2010, s. 1).
47 Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 zo 14. 
júna 1971 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, 
samostatne zárobkovo činné osoby a ich 
rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú 
v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 
5.7.1971, s. 2).
48 Nariadenie Rady (ES) č. 574/72 z 21. 
marca 1972, ktorým sa stanovuje postup 
pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 
1408/71 o uplatňovaní systémov 
sociálneho zabezpečenia na zamestnancov 
a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci 
Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 
1).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V určitých prípadoch boli prijaté 
odvetvové právne predpisy Únie s cieľom 
reagovať na osobitné potreby daných 
odvetví – ide napríklad o oblasť 
medzinárodnej dopravy. Orgán by sa mal 
zároveň venovať cezhraničným aspektom 
uplatňovania takýchto odvetvových 
právnych predpisov Únie, najmä 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 561/200649, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/22/ES50, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1071/200951 a 
smernice [ktorou sa mení smernica 
2006/22/ES – COM(2017) 278]52.

(8) S cieľom reagovať na osobitné 
potreby konkrétnych odvetví, napríklad 
v oblasti medzinárodnej dopravy, dočasnej 
agentúrnej práce, poľnohospodárstva, 
stavebníctva, domácej práce a hotelov 
a reštaurácií, by orgán zároveň mal 
vykonávať úlohy súvisiace s aspektmi 
mobility pracovníkov týkajúcimi sa 
uplatňovania príslušných odvetvových 
právnych predpisov Únie.

__________________
49 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o 
harmonizácii niektorých právnych 
predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa 
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týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a 
dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 
3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje 
nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. 
EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).
50 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o 
minimálnych podmienkach vykonávania 
nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) 
č. 3821/85 o právnych predpisoch v 
sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej 
dopravy, a o zrušení smernice Rady 
88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 
35).
51 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 
2009, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri výkone povolania 
prevádzkovateľa cestnej dopravy, a 
ktorým sa zrušuje smernica Rady 
96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 
51).
52 Návrh smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa mení 
smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o 
požiadavky týkajúce sa dodržiavania 
predpisov, a ktorou sa stanovujú 
konkrétne pravidlá vzhľadom na 
smernicu 96/71/ES a smernicu 
2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v 
odvetví cestnej dopravy [COM(2017) 278].

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Činnosti orgánu by mali byť 
zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu 
Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane 
pracovníkov, samostatne zárobkovo 
činných osôb, uchádzačov o prácu a 
ekonomicky neaktívnych osôb; mali by 
sem patriť občania Únie aj štátni príslušníci 

(9) Činnosti orgánu by mali byť 
zamerané na osoby, ktoré podliehajú právu 
Únie v rozsahu tohto nariadenia, vrátane 
pracovníkov, zamestnávateľov, samostatne 
zárobkovo činných osôb, uchádzačov o 
prácu a ekonomicky neaktívnych osôb; 
mali by sem patriť občania Únie aj štátni 
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tretích krajín s oprávneným pobytom v 
Únii, ako sú vyslaní pracovníci, držitelia 
modrej karty EÚ, zamestnanci presunutí v 
rámci podniku alebo osoby s dlhodobým 
pobytom, ako aj ich rodinní príslušníci.

príslušníci tretích krajín s oprávneným 
pobytom v Únii, ako sú vyslaní pracovníci, 
držitelia modrej karty EÚ, zamestnanci 
presunutí v rámci podniku alebo osoby s 
dlhodobým pobytom, ako aj ich rodinní 
príslušníci, ako sa stanovuje v príslušných 
právnych predpisoch Únie, ktorými sa 
upravuje ich mobilita v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Zo zriadenia orgánu by nemali 
vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti 
pre jednotlivcov ani zamestnávateľov 
vrátane hospodárskych subjektov alebo 
neziskových organizácií, keďže činnosti 
orgánu by ich mali pokrývať do miery, v 
akej sú pokryté právnymi predpismi Únie v 
rozsahu tohto nariadenia.

(10) Zo zriadenia orgánu by nemali 
vyplývať žiadne nové práva ani povinnosti 
pre jednotlivcov ani zamestnávateľov 
vrátane hospodárskych subjektov alebo 
neziskových organizácií, keďže činnosti 
orgánu by ich mali pokrývať do miery, v 
akej sú pokryté právnymi predpismi Únie v 
rozsahu tohto nariadenia. Intenzívnejšia 
spolupráca v oblasti presadzovania by 
nemala spôsobovať nadmernú 
administratívnu záťaž pre mobilných 
pracovníkov alebo zamestnávateľov, 
najmä MSP, ani odrádzať od mobility 
pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zaistiť prínosy 
spravodlivého a účinného vnútorného 
trhu by mal orgán podporovať mobilitu 
jednotlivcov a zamestnávateľov alebo ich 
príležitosti na poskytovanie služieb a 
nábor pracovníkov kdekoľvek v Únii. 
Patrí sem aj podpora cezhraničnej 
mobility jednotlivcov uľahčovaním 
prístupu k službám cezhraničnej mobility, 

vypúšťa sa
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ako je cezhraničné obsadzovanie voľných 
pracovných, stážových a učňovských 
miest, ale aj podporou programov mobility 
ako „Tvoje prvé pracovné miesto 
EURES“ či „ErasmusPRO“. Orgán by 
mal zároveň prispievať k zvyšovaniu 
transparentnosti informácií vrátane tých o 
právach a povinnostiach vyplývajúcich z 
legislatívy Únie, ako aj prístupu 
jednotlivcov a zamestnávateľov k 
službám, a to v spolupráci s ostatnými 
informačnými službami Únie ako služba 
„Vaša Európa – Poradenstvo“, pričom by 
mal v plnej miere využívať portál Vaša 
Európa, ktorý bude základom budúcej 
jednotnej digitálnej brány53, a zaistiť 
konzistentnosť s ním.
__________________
53 Nariadenie [o jednotnej digitálnej bráne 
– COM(2017)0256].

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na tieto účely by mal orgán 
spolupracovať s ostatnými relevantnými 
iniciatívami a sieťami Únie, najmä s 
európskou sieťou verejných služieb 
zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na 
podporu podnikania European Enterprise 
Network55, s pohraničným kontaktným 
miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s 
relevantnými vnútroštátnymi subjektmi, 
medzi ktoré patria subjekty na podporu 
rovnakého zaobchádzania a podporu 
pracovníkov Únie a ich rodinných 
príslušníkov, ktoré členské štáty určili v 
zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj 
národné kontaktné miesta určené podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií 
o zdravotnej starostlivosti. Orgán by mal 
zároveň skúmať možné synergie s 
navrhovaným európskym elektronickým 

(12) Na tieto účely by mal orgán 
spolupracovať s ostatnými relevantnými 
iniciatívami a sieťami Únie, najmä s 
európskou sieťou verejných služieb 
zamestnanosti (VSZ)54, so sieťou na 
podporu podnikania European Enterprise 
Network55, s pohraničným kontaktným 
miestom56 a so sieťou SOLVIT57, ako aj s 
relevantnými vnútroštátnymi subjektmi, 
medzi ktoré patria subjekty na podporu 
rovnakého zaobchádzania a podporu 
pracovníkov Únie a ich rodinných 
príslušníkov, ktoré členské štáty určili v 
zmysle smernice 2014/54/EÚ, ako aj 
národné kontaktné miesta určené podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/24/EÚ58 na poskytovanie informácií 
o zdravotnej starostlivosti. 
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preukazom služieb59, najmä v prípadoch, 
keď sa členské štáty rozhodnú pre 
predkladanie vyhlásení o vysielaných 
pracovníkoch na príslušnej platforme. 
Orgán by mal Komisiu nahradiť vo 
funkcii riadenia európskeho úradu pre 
koordináciu Európskej siete služieb 
zamestnanosti (EURES) zriadeného 
podľa nariadenia (EÚ) 2016/589, a to aj z 
hľadiska vymedzenia používateľských 
potrieb a prevádzkových požiadaviek na 
efektívnosť portálu EURES a súvisiacich 
IT služieb, no vynímajúc poskytovanie IT 
a prevádzku a vývoj IT infraštruktúry, čo 
zostáva v kompetencii Komisie.
__________________ __________________
54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o 
posilnenej spolupráci medzi verejnými 
službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 
159, 28.5.2014, s. 32).

54 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o 
posilnenej spolupráci medzi verejnými 
službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 
159, 28.5.2014, s. 32).

55 European Enterprise Network, 
https://een.ec.europa.eu/.

55 European Enterprise Network, 
https://een.ec.europa.eu/.

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu – Podpora rastu a súdržnosti v 
pohraničných regiónoch EÚ 
[COM(2017)0534].

56 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu – Podpora rastu a súdržnosti v 
pohraničných regiónoch EÚ 
[COM(2017)0534].

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 
2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť 
SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 
10).

57 Odporúčanie Komisie zo 17. septembra 
2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť 
SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2011, s. 
10).

58 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

58 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. 
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016)0824 a COM(2016)0823.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na posilnenie schopnosti členských 
štátov riešiť nezrovnalosti cezhraničného 
charakteru súvisiace s právom Únie v jeho 
pôsobnosti by mal orgán podporovať 
vnútroštátne orgány pri výkone 
zosúladených a spoločných inšpekcií, a to 
aj podporou vykonávania inšpekcií v 
súlade s článkom 10 smernice 2014/67/EÚ. 
Tieto inšpekcie by sa mali vykonávať na 
žiadosť členských štátov alebo na návrh 
orgánu, ktorý členské štáty odsúhlasia. 
Orgán by mal zabezpečovať strategickú, 
logistickú a technickú podporu členským 
štátom zapojeným do zosúladených alebo 
spoločných inšpekcií, a pritom plne 
dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie 
by sa mali vykonávať na základe dohody s 
dotknutými členskými štátmi a mali by sa v 
plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho 
práva dotknutých členských štátov, ktoré 
by mali na základe výsledkov 
zosúladených a spoločných inšpekcií prijať 
príslušné opatrenia podľa vnútroštátneho 
práva.

(14) Na posilnenie schopnosti členských 
štátov zabezpečiť ochranu ľudí, ktorí si 
uplatňujú svoje práva spojené s voľným 
pohybom, a riešiť nezrovnalosti 
cezhraničného charakteru súvisiace s 
právom Únie v jeho pôsobnosti by mal 
orgán podporovať príslušné vnútroštátne 
orgány pri výkone zosúladených a 
spoločných inšpekcií, a to aj podporou 
vykonávania inšpekcií v súlade s článkom 
10 smernice 2014/67/EÚ. Tieto inšpekcie 
by sa mali vykonávať na žiadosť členských 
štátov alebo na návrh orgánu, ktorý členské 
štáty odsúhlasia. Orgán by mal 
zabezpečovať strategickú, logistickú a 
technickú podporu členským štátom 
zapojeným do zosúladených alebo 
spoločných inšpekcií, a pritom plne 
dodržať na dôvernosť informácií. Inšpekcie 
by sa mali vykonávať na základe dohody s 
dotknutými členskými štátmi a mali by sa v 
plnej miere riadiť rámcom vnútroštátneho 
práva a praxe členských štátov, v ktorých 
sa konajú inšpekcie. Členské štáty by mali 
na základe výsledkov zosúladených a 
spoločných inšpekcií prijať príslušné 
opatrenia podľa vnútroštátneho práva 
a praxe. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa informácie zhromaždené počas 
zosúladených alebo spoločných inšpekcií 
mohli použiť ako dôkazy v súdnych 
konaniach v dotknutých členských 
štátoch.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Zosúladené a spoločné inšpekcie by 
nemali nahrádzať ani podkopávať 
vnútroštátne právomoci. Vnútroštátne 
orgány by takisto mali byť plne zapojené 
do procesu a mali by mať plnú 
a autonómnu právomoc. Ak sú 
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inšpekciami na vnútroštátnej úrovni 
poverené samotné odborové organizácie, 
spoločné a zosúladené inšpekcie by sa 
mali uskutočňovať len vtedy, ak s tým 
dotknuté odborové organizácie súhlasia.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom monitorovať nové trendy, 
výzvy či medzery v predpisoch v 
oblastiach mobility pracovníkov a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia by 
mal orgán rozvíjať kapacity na analýzu a 
posudzovanie rizika. To by malo zahŕňať 
prípravu analýz a štúdií trhu práce, ako aj 
partnerské hodnotenie. Orgán by mal 
monitorovať potenciálne nerovnováhy z 
hľadiska zručností a cezhraničných tokov 
pracovníkov vrátane ich prípadného 
dosahu na územnú súdržnosť. Okrem toho 
by orgán mal podporovať posudzovanie 
rizika uvedené v článku 10 smernice 
2014/67/EÚ. Orgán by mal zaistiť synergie 
a dopĺňanie činností s ostatnými 
agentúrami, útvarmi či sieťami Únie. V 
rámci toho by mal sieť SOLVIT a podobné 
útvary žiadať o vstupy k opakujúcim sa 
problémom, s ktorými sa jednotlivci i 
zamestnávatelia stretávajú pri výkone 
svojich práv v oblastiach, ktoré spadajú do 
pôsobnosti orgánu. Orgán by mal zároveň 
uľahčovať a zefektívňovať zber údajov v 
zmysle relevantnej legislatívy Únie v 
rozsahu jeho pôsobnosti. To však nezahŕňa 
žiadne nové oznamovacie povinnosti pre 
členské štáty.

(15) S cieľom monitorovať nové trendy, 
výzvy či medzery v predpisoch v 
oblastiach mobility pracovníkov a 
koordinácie sociálneho zabezpečenia by 
mal orgán v spolupráci s členskými štátmi 
a sociálnymi partnermi rozvíjať kapacity 
na analýzu a posudzovanie rizika. To by 
malo zahŕňať prípravu analýz a štúdií trhu 
práce, ako aj partnerské hodnotenie. Orgán 
by mal monitorovať potenciálne 
nerovnováhy z hľadiska zručností a 
cezhraničných tokov pracovníkov vrátane 
ich prípadného dosahu na územnú 
súdržnosť. Okrem toho by orgán mal 
podporovať posudzovanie rizika uvedené v 
článku 10 smernice 2014/67/EÚ. Orgán by 
mal zabezpečiť synergie a dopĺňanie 
činností s ostatnými agentúrami, útvarmi či 
sieťami Únie. V rámci toho by mal sieť 
SOLVIT a podobné útvary žiadať o vstupy 
k výzvam špecifickým pre jednotlivé 
odvetvia a opakujúcim sa problémom 
týkajúcim sa mobility pracovníkov v rámci 
slobody pohybu pracovníkov a slobody 
poskytovať služby na vnútornom trhu, 
ako aj koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia v rámci Únie. Orgán by mal 
zároveň uľahčovať a zefektívňovať zber 
údajov v zmysle relevantnej legislatívy 
Únie v rozsahu jeho pôsobnosti. To však 
nezahŕňa žiadne nové oznamovacie 
povinnosti pre členské štáty.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Orgán by mal zabezpečiť platformu 
na riešenie sporov medzi členskými štátmi 
v otázkach uplatňovania právnych 
predpisov Únie spadajúcich do rozsahu 
jeho pôsobnosti. Mal by nadviazať na 
diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré 
sú už v oblasti koordinácie sociálneho 
zabezpečenia zavedené, ktoré si členské 
štáty cenia60 a ktorých význam uznáva aj 
Súdny dvor61. Členské štáty by mali mať 
možnosť postúpiť prípady orgánu na 
mediáciu v súlade s bežnými postupmi 
zavedenými na tento účel. Orgán by mal 
riešiť iba spory medzi členskými štátmi, 
zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, 
ktorí majú problémy s vykonávaním 
svojich práv vyplývajúcich z predpisov 
Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť 
sa na príslušné útvary členských štátov a 
Únie určené na riešenie takýchto prípadov, 
ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán 
tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by 
zároveň mala mať možnosť postúpiť 
orgánu na posúdenie prípady, keď problém 
nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory 
medzi štátnymi správami.

(17) Orgán by mal zabezpečiť platformu 
na zmierovanie medzi členskými štátmi v 
otázkach uplatňovania právnych predpisov 
Únie spadajúcich do rozsahu jeho 
pôsobnosti, bez toho, aby tým boli 
dotknuté právomoci Súdneho dvora 
Európskej únie. Mal by nadviazať na 
diskusné a zmierovacie mechanizmy, ktoré 
sú už v oblasti koordinácie sociálneho 
zabezpečenia zavedené, ktoré si členské 
štáty cenia60 a ktorých význam uznáva aj 
Súdny dvor61. Ak sa členské štáty 
dobrovoľne zaviažu k zmiereniu, orgán by 
mal mať právomoc urovnávať spory 
prijímaním rozhodnutí. Členské štáty by 
mali mať možnosť postúpiť prípady orgánu 
na zmierenie v súlade s bežnými postupmi 
zavedenými na tento účel. Orgán by mal 
riešiť iba spory medzi členskými štátmi, 
zatiaľ čo jednotlivci a zamestnávatelia, 
ktorí majú problémy s vykonávaním 
svojich práv vyplývajúcich z predpisov 
Únie, by mali mať naďalej možnosť obrátiť 
sa na príslušné útvary členských štátov a 
Únie určené na riešenie takýchto prípadov, 
ako je sieť SOLVIT, ktorej by mal orgán 
tieto prípady postupovať. Sieť SOLVIT by 
zároveň mala mať možnosť postúpiť 
orgánu na posúdenie prípady, keď problém 
nemožno vyriešiť vzhľadom na rozpory 
medzi štátnymi správami. Orgán by takisto 
mal mať možnosť požiadať Komisiu, aby 
začala konanie o nesplnení povinnosti 
v prípade podozrenia z porušenia práva 
Únie.

__________________ __________________
60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 
26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) 
č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup 

60 Rada, čiastočné všeobecné smerovanie z 
26. októbra 2017 k návrhu nariadenia, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) 
č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup 
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vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 
(13645/1/17).

vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 
(13645/1/17).

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; 
vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 –
 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 
44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 
28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, 
body 39 – 41; vec C-359/16 
EU:C:2018:63, body 44 – 45.

61 Vec C-236/88 EU:C:1990:303, bod 17; 
vec C-202/97 EU:C:2000:75, body 57 –
 58; vec C-178/97 EU:C:2000:169, body 
44 – 45; vec C-2/05 EU:C:2006:69, body 
28 – 29; vec C-12/14 EU:C:2016:135, 
body 39 – 41; vec C-359/16 
EU:C:2018:63, body 44 – 45.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom uľahčiť riadenie zmien na 
trhu práce by mal orgán podporovať 
spoluprácu relevantných 
zainteresovaných strán pri riešení 
narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac 
než jeden členský štát, ako sú prípady 
reštrukturalizácie alebo veľké projekty s 
vplyvom na zamestnanosť v pohraničných 
regiónoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V záujme efektívneho fungovania 
orgánu by členské štáty a Komisia mali 
mať zastúpenie v riadiacej rade. Zloženie 
riadiacej rady vrátane voľby jej predsedu a 
podpredsedu by malo odrážať zásady 
rodovej rovnováhy, skúsenosti a 
kvalifikáciu. V záujme efektívneho a 
účinného fungovania orgánu by práve 
riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný 
program, vykonávať svoje funkcie 
súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať 
finančné pravidlá orgánu, menovať 
výkonného riaditeľa a stanovovať postupy 

(21) V záujme efektívneho fungovania 
orgánu by členské štáty, Komisia, nezávislí 
experti vymenovaní Európskym 
parlamentom a sociálni partneri na 
úrovni Únie mali mať zastúpenie v 
riadiacej rade. Zloženie riadiacej rady 
vrátane voľby jej predsedu a podpredsedu 
by malo odrážať zásady skúsenosti 
a kvalifikácie, rodovej rovnováhy, ako aj 
transparentnosti. V záujme efektívneho a 
účinného fungovania orgánu by práve 
riadiaca rada mala prijímať ročný pracovný 
program, vykonávať svoje funkcie 
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rozhodovania výkonného riaditeľa vo 
vzťahu k operačným úlohám orgánu. 
Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými 
štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v 
rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na 
zasadnutiach riadiacej rady môžu 
zúčastňovať ako pozorovatelia.

súvisiace s rozpočtom orgánu, prijímať 
finančné pravidlá orgánu, menovať 
výkonného riaditeľa a stanovovať postupy 
rozhodovania výkonného riaditeľa vo 
vzťahu k operačným úlohám orgánu. 
Zástupcovia krajín, ktoré nie sú členskými 
štátmi Únie a uplatňujú pravidlá Únie v 
rozsahu pôsobnosti orgánu, sa na 
zasadnutiach riadiacej rady môžu 
zúčastňovať ako pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Orgán by mal priamo využívať 
odborné poznatky relevantných 
zainteresovaných strán z oblastí v jeho 
pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina 
zainteresovaných strán. Jej členmi by mali 
byť zástupcovia sociálnych partnerov na 
úrovni Únie. Skupina zainteresovaných 
strán pri svojej činnosti náležite zohľadní 
stanoviská a nadviaže na odborné poznatky 
Poradného výboru pre koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia 
zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, 
ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb 
pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) 
č. 492/2011.

(23) Orgán by mal priamo využívať 
odborné poznatky relevantných 
zainteresovaných strán z oblastí v jeho 
pôsobnosti, ktoré prinesie osobitná skupina 
zainteresovaných strán. Jej členmi by mali 
byť zástupcovia sociálnych partnerov na 
úrovni Únie vrátane uznávaných 
odvetvových sociálnych partnerov na 
úrovni Únie zastupujúcich odvetvia, 
ktorých sa otázky mobility pracovníkov 
osobitne týkajú, najmä tých organizácií, 
ktoré sú súčasťou Výboru odborníkov pre 
vysielanie pracovníkov a európskej 
platformy na posilnenie spolupráce v boji 
proti nedeklarovanej práci. Sociálni 
partneri na úrovni Únie by mali zapojiť 
vnútroštátne zamestnávateľské 
a odborové organizácie do pravidelného 
dialógu v súlade s vnútroštátnym právom 
a praxou. Skupina zainteresovaných strán 
by mala byť na požiadanie alebo 
z vlastnej iniciatívy predbežne 
informovaná a mala by mať možnosť 
predložiť orgánu svoje stanoviská, pričom 
s členmi by sa mali viesť pravidelné 
konzultácie. Skupina zainteresovaných 
strán pri svojej činnosti náležite zohľadní 
stanoviská a nadviaže na odborné poznatky 
Poradného výboru pre koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia 
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zriadeného nariadením (ES) č. 883/2004, 
ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb 
pracovníkov zriadeného nariadením (EÚ) 
č. 492/2011.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) O sídle orgánu by sa malo 
rozhodnúť v rámci riadneho 
legislatívneho postupu na základe 
objektívnych a vecných kritérií. Európsky 
parlament by mal byť systematicky a za 
rovnakých podmienok ako Komisia 
a Rada zapájaný do vymedzovania 
a váženia týchto kritérií.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V rámci svojich príslušných 
právomocí by mal orgán spolupracovať s 
ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, 
ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich 
odborné poznatky a maximalizovať 
synergie: s Európskou nadáciou pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound), Európskym 
strediskom pre rozvoj odborného 
vzdelávania (Cedefop), Európskou 
agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou 
nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a 
– v otázkach boja proti organizovanej 
trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi – 
s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol) a 
Agentúrou Európskej únie pre justičnú 

(30) V rámci svojich príslušných 
právomocí by mal orgán spolupracovať s 
ostatnými agentúrami Únie – najmä s tými, 
ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej politiky, mal by nadviazať na ich 
odborné poznatky a maximalizovať 
synergie: s Európskou nadáciou pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound), Európskym 
strediskom pre rozvoj odborného 
vzdelávania (Cedefop), Európskou 
agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskou 
nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), a 
– v otázkach boja proti organizovanej 
trestnej činnosti a obchodovaniu s ľuďmi – 
s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol) a 
Agentúrou Európskej únie pre justičnú 
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spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). 
Takáto spolupráca by mala zabezpečiť 
koordináciu, podporovať synergie 
a zabraňovať duplicite v rámci ich 
činností.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme operačného rozmeru 
činností existujúcich orgánov v oblastiach 
cezhraničnej mobility pracovníkov by mal 
orgán prevziať výkon úloh, ktoré vykonáva 
Technický výbor pre voľný pohyb 
pracovníkov zriadený nariadením (EÚ) č. 
492/2011, Výbor odborníkov pre 
vysielanie pracovníkov zriadený 
rozhodnutím Komisie 2009/17/ES68 a 
Európska platforma na posilnenie 
spolupráce pri riešení problému 
nedeklarovanej práce zriadená 
rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/34469. Súbežne so 
zriadením orgánu by tieto subjekty mali 
zaniknúť.

(31) V záujme operačného rozmeru 
činností existujúcich orgánov v oblasti 
mobility pracovníkov v rámci slobody 
pohybu pracovníkov a slobody poskytovať 
služby na vnútornom trhu by mal orgán 
prevziať výkon úloh, ktoré vykonáva 
Technický výbor pre voľný pohyb 
pracovníkov zriadený nariadením (EÚ) č. 
492/2011 a Výbor odborníkov pre 
vysielanie pracovníkov zriadený 
rozhodnutím Komisie 2009/17/ES68. 
Súbežne so zriadením orgánu by tieto 
subjekty mali zaniknúť.

__________________ __________________
68 Rozhodnutie Komisie 2009/17/ES z 19. 
decembra 2008, ktorým sa zriaďuje Výbor 
odborníkov pre vysielanie pracovníkov (Ú. 
v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 26).

68 Rozhodnutie Komisie 2009/17/ES z 19. 
decembra 2008, ktorým sa zriaďuje Výbor 
odborníkov pre vysielanie pracovníkov (Ú. 
v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 26).

69 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 2016 o 
zriadení európskej platformy na 
posilnenie spolupráce pri riešení 
problému nedeklarovanej práce (Ú. v. EÚ 
L 65, 11.3.2016, s. 12).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Orgán by mal dopĺňať činnosti 
Správnej komisie pre koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia 
zriadenej nariadením (ES) č. 883/2004 
(ďalej len „správna komisia“), pokiaľ ide 
o výkon regulačných úloh spojených s 
uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 
a (ES) č. 987/2009. Orgán by však mal 
prevziať operačné úlohy, ktoré v 
súčasnosti vykonáva správna komisia, ako 
je zabezpečovanie mediácie medzi 
členskými štátmi, poskytovanie fóra na 
riešenie finančných záležitostí spojených s 
uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 
a (ES) č. 987/2009, nahradenie funkcie 
rady audítorov zriadenej danými 
nariadeniami, ako aj otázky súvisiace s 
elektronickou výmenou údajov a IT 
nástrojmi na uľahčenie uplatňovania 
daných nariadení a nahradenie funkcie 
Technickej komisie pre spracovanie 
údajov zriadenej danými nariadeniami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Aby sa tieto skutočnosti zohľadnili v 
novom inštitucionálnom usporiadaní, 
nariadenia (ES) č. 883/2004, (ES) č. 
987/2009, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 
2016/589 by sa mali zmeniť a rozhodnutie 
2009/17/ES a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 
by sa mali zrušiť.

(34) Aby sa tieto skutočnosti zohľadnili v 
novom inštitucionálnom usporiadaní, 
nariadenie (EÚ) č. 492/2011 
a rozhodnutie (EÚ) 2016/344 by sa mali 
zmeniť a rozhodnutie 2009/17/ES by sa 
malo zrušiť.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V ZFEÚ sa výslovne uvádza 
rešpektovanie rozmanitosti vnútroštátnych 
systémov pracovnoprávnych vzťahov a 
uznáva nezávislosť sociálnych partnerov. 
Účasťou na činnostiach orgánu nie sú 
dotknuté právomoci, povinnosti ani 
zodpovednosti členských štátov 
vyplývajúce okrem iného z relevantných a 
platných dohovorov Medzinárodnej 
organizácie práce (MOP), ako napríklad 
dohovor č. 81 o inšpekcii práce v 
priemysle a obchode, ani právomoc 
členských štátov vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni reguláciu, mediáciu a 
monitorovanie pracovnoprávnych vzťahov, 
najmä z hľadiska výkonu práva na 
kolektívne vyjednávanie a uskutočňovanie 
kolektívnych akcií.

(35) V ZFEÚ sa výslovne uvádza 
rešpektovanie rozmanitosti vnútroštátnych 
systémov pracovnoprávnych vzťahov a 
uznáva nezávislosť sociálnych partnerov. 
Účasťou na činnostiach orgánu nie sú 
dotknuté právomoci, povinnosti ani 
zodpovednosti členských štátov 
vyplývajúce okrem iného z relevantných a 
platných dohovorov Medzinárodnej 
organizácie práce (MOP), ako napríklad 
dohovor č. 81 o inšpekcii práce v 
priemysle a obchode, právomoc členských 
štátov vykonávať na vnútroštátnej úrovni 
reguláciu, mediáciu a monitorovanie 
pracovnoprávnych vzťahov, najmä z 
hľadiska výkonu práva na kolektívne 
vyjednávanie a uskutočňovanie 
kolektívnych akcií, ani rozmanitosť 
vnútroštátnych inšpekčných systémov 
a orgánov, najmä s ohľadom na 
právomoci, povinnosti a zodpovednosť 
zainteresovaných subjektov.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Keďže cieľ tohto nariadenia – 
podporovať voľný pohyb pracovníkov a 
služieb a prispievať k posilňovaniu 
spravodlivosti na vnútornom trhu – 
nemožno uspokojivo dosiahnuť 
nekoordinovanými krokmi na úrovni 
členských štátov, ale pre cezhraničnú 
povahu týchto činností a potrebu posilnenej 
spolupráce medzi členskými štátmi ho 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

(36) Keďže cieľ tohto nariadenia –
prispievať k posilňovaniu spravodlivosti na 
vnútornom trhu, a to najmä zlepšovaním 
uplatňovania a presadzovania práva Únie 
v oblasti mobility pracovníkov, – nemožno 
uspokojivo dosiahnuť nekoordinovanými 
krokmi na úrovni členských štátov, ale pre 
cezhraničnú povahu týchto činností a 
potrebu posilnenej spolupráce medzi 
členskými štátmi ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
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dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán pomáha členským štátom a 
Komisii v otázkach cezhraničnej mobility 
pracovníkov a koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia v rámci Únie.

2. Orgán pomáha členským štátom a 
Komisii v otázkach uplatňovania 
a presadzovania práva Únie v oblasti 
mobility pracovníkov v rámci slobody 
pohybu pracovníkov a slobody poskytovať 
služby na vnútornom trhu, ako aj 
koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia v rámci Únie. 

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie nijako 
neovplyvňuje výkon základných práv, ako 
sa uznáva v členských štátoch a na úrovni 
Únie, vrátane práv, na ktoré sa vzťahujú 
osobitné systémy priemyselných vzťahov 
v členských štátoch, v súlade 
s vnútroštátnym právom a/alebo praxou. 
Rovnako nemá vplyv ani na právo 
rokovať, uzatvárať a presadzovať 
kolektívne zmluvy alebo prijímať 
kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnym 
právom a/alebo praxou. 

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 Článok 2
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Ciele Ciele

Cieľom orgánu je prispievať k zaisteniu 
spravodlivej mobility pracovníkov na 
vnútornom trhu. Na tento účel orgán:

Cieľom orgánu je prispievať k 
zabezpečeniu spravodlivej mobility 
pracovníkov v rámci slobody pohybu 
pracovníkov a slobody poskytovať služby 
na vnútornom trhu, ako aj koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia v rámci 
Únie. Na tento účel orgán:

a) uľahčuje jednotlivcom a 
zamestnávateľom prístup k informáciám o 
ich právach a povinnostiach, ako aj k 
relevantným službám;

a) uľahčuje prístup k informáciám o 
právach a povinnostiach týkajúcich sa 
mobility pracovníkov, ako aj k 
relevantným službám;

b) podporuje spoluprácu členských 
štátov pri cezhraničnom presadzovaní 
príslušných právnych predpisov Únie 
vrátane podpory spoločných inšpekcií;

b) uľahčuje a zintenzívňuje spoluprácu 
členských štátov pri jednotnom, 
efektívnom a účinnom uplatňovaní 
a presadzovaní príslušných právnych 
predpisov Únie v situáciách zahŕňajúcich 
viac ako jeden členský štát vrátane 
podpory zosúladených a spoločných 
inšpekcií;

c) vykonáva mediáciu a pomáha pri 
hľadaní riešení cezhraničných sporov 
medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo 
narušení trhu práce.

c) vykonáva mediáciu a pomáha pri 
hľadaní riešení sporov medzi členskými 
štátmi týkajúcich sa otázok mobility 
pracovníkov, ak sa na tom dohodnú všetky 
členské štáty, a to aj prostredníctvom 
zmierenia.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

Úlohy orgánu Úlohy orgánu

Na dosiahnutie svojich cieľov orgán plní 
tieto úlohy:

Na dosiahnutie svojich cieľov orgán plní 
tieto úlohy:

a) uľahčuje jednotlivcom a 
zamestnávateľom prístup k informáciám o 
právach a povinnostiach v cezhraničnom 
kontexte, ako aj prístup k službám 
cezhraničnej mobility pracovníkov v 
súlade s článkami 6 a 7;

a) uľahčuje prístup k informáciám v 
súlade s článkom 6;

b) uľahčuje spoluprácu a výmenu b) uľahčuje spoluprácu a výmenu 
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informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi 
v záujme účinného presadzovania 
príslušných právnych predpisov Únie v 
súlade s článkom 8;

informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi 
a v prípade potreby inými príslušnými 
subjektmi na vnútroštátnej úrovni v 
záujme jednotného, efektívneho 
a účinného uplatňovania a presadzovania 
príslušných právnych predpisov Únie v 
súlade s článkom 8;

c) koordinuje a podporuje zosúladené a 
spoločné inšpekcie v súlade s článkami 9 a 
10;

c) navrhuje, koordinuje a podporuje 
zosúladené a spoločné inšpekcie v súlade s 
článkami 9 a 10; 

d) vykonáva analýzy a posudzovanie 
rizika v otázkach cezhraničnej mobility 
pracovníkov v súlade s článkom 11;

d) iniciuje a vykonáva analýzy a 
posudzovanie rizika v otázkach 
a prekážkach týkajúcich sa mobility 
pracovníkov v rámci slobody pohybu 
pracovníkov a slobody poskytovať služby 
na vnútornom trhu a vydáva stanoviská 
a odporúčania pre Komisiu o následných 
opatreniach a operatívnych akciách v 
súlade s článkom 11;

e) podporuje členské štáty budovaním 
kapacít na účinné presadzovanie 
príslušných právnych predpisov Únie v 
súlade s článkom 12;

e) vydáva usmernenia a stanoviská pre 
Komisiu o príslušných právnych 
predpisoch Únie a podporuje členské štáty 
budovaním kapacít na účinné vykonávanie 
a presadzovanie príslušných právnych 
predpisov Únie v súlade s článkom 12;

f) vykonáva mediáciu pri sporoch 
medzi orgánmi členských štátov týkajúcich 
sa uplatňovania príslušných právnych 
predpisov Únie v súlade s článkom 13;

f) podporuje členské štáty a vykonáva 
mediáciu pri sporoch medzi orgánmi 
členských štátov týkajúcich sa 
uplatňovania príslušných právnych 
predpisov Únie, ak sa na tom dohodnú 
všetky dotknuté členské štáty, a to aj 
prostredníctvom zmierenia v súlade s 
článkom 13, bez toho, aby tým boli 
dotknuté právomoci Súdneho dvora 
Európskej únie.

g) podporuje spoluprácu relevantných 
zainteresovaných strán pri cezhraničných 
narušeniach pracovného trhu v súlade s 
článkom 14.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 Článok 6

Informácie o cezhraničnej mobilite 
pracovníkov

Informácie o mobilite pracovníkov v rámci 
slobody pohybu pracovníkov a slobody 
poskytovať služby na vnútornom trhu

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a 
prístupnosť informácií ponúkaných 
jednotlivcom a zamestnávateľom s cieľom 
uľahčiť mobilitu pracovníkov v rámci Únie 
v súlade s nariadením (EÚ) 589/2016 o 
sieti EURES a nariadením [o jednotnej 
digitálnej bráne – COM(2017) 256]. Na 
tento účel orgán:

Orgán zlepšuje dostupnosť, kvalitu a 
prístupnosť informácií ponúkaných 
jednotlivcom, zamestnávateľom 
a organizáciám sociálnych partnerov s 
cieľom uľahčiť mobilitu pracovníkov v 
rámci Únie. Na tento účel orgán:

a) poskytuje relevantné informácie o 
právach a povinnostiach jednotlivcov v 
kontexte cezhraničnej mobility 
pracovníkov;

a) poskytuje jednotné webové sídlo pre 
celú Úniu vo všetkých úradných jazykoch 
Únie, ktoré slúži ako jednotný portál na 
účely prístupu ku všetkým relevantným 
informačným zdrojom a službám Únie 
a jednotlivých členských štátov o mobilite 
pracovníkov v rámci slobody pohybu 
pracovníkov a slobody poskytovať služby 
na vnútornom trhu vrátane odkazov na 
jednotné vnútroštátne webové sídla 
zriadené v súlade s článkom 5 smernice 
2014/67/EÚ a článkom 6 smernice 
2014/54/EÚ, ako aj odkazov na oficiálne 
webové sídla na vnútroštátnej úrovni, 
ktoré poskytujú informácie o systémoch 
sociálneho zabezpečenia;

b) napomáha príležitosti na podporu 
pracovnej mobility jednotlivcov vrátane 
usmernení o prístupe k vzdelávaniu a 
výučbe jazykov;
c) poskytuje zamestnávateľom 
relevantné informácie o pracovných 
predpisoch, ako aj o životných a 
pracovných podmienkach, ktoré sa 
vzťahujú na pracovníkov v kontexte 
cezhraničnej pracovnej mobility – vrátane 
vyslaných pracovníkov;
d) podporuje členské štáty pri plnení 
povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie 
o voľnom pohybe pracovníkov v zmysle 
článku 6 smernice 2014/54/EÚ, ako aj o 
vysielaní pracovníkov v zmysle článku 5 

d) podporuje členské štáty pri plnení 
povinnosti šíriť a sprístupňovať informácie 
o voľnom pohybe pracovníkov, najmä v 
zmysle článku 6 smernice 2014/54/EÚ, 
článku 22 nariadenia 2016/589/EÚ, 
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smernice 2014/67/EÚ; článku 76 nariadenia 2004/883/EÚ, ako aj 
v zmysle článku 5 smernice 2014/67/EÚ; 

e) podporuje členské štáty pri zvyšovaní 
presnosti, úplnosti a ľahkej použiteľnosti 
príslušných vnútroštátnych informačných 
služieb v súlade s kritériami kvality 
stanovenými v nariadení [o jednotnej 
digitálnej bráne – COM(2017) 256];

e) podporuje členské štáty pri zvyšovaní 
presnosti, úplnosti a ľahkej použiteľnosti 
príslušných vnútroštátnych informačných 
služieb a zdrojov v súlade s kritériami 
kvality stanovenými v nariadení [o 
jednotnej digitálnej bráne – 
COM(2017) 256];

f) podporuje členské štáty pri 
zefektívňovaní poskytovania informácií a 
služieb o cezhraničnej mobilite na 
dobrovoľnej báze jednotlivcom a 
zamestnávateľom, pričom v plnej miere 
rešpektuje právomoci členských štátov.

f) podporuje členské štáty pri 
zefektívňovaní poskytovania informácií a 
služieb o cezhraničnej mobilite 
jednotlivcom a zamestnávateľom, pričom v 
plnej miere rešpektuje právomoci 
členských štátov;
fa) uľahčuje spoluprácu medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
určenými v súlade so smernicou 
2014/54/EÚ na poskytovanie informácií, 
usmernení a pomoci jednotlivcom 
a zamestnávateľom v oblasti mobility 
pracovníkov v rámci vnútorného trhu 
a národnými kontaktnými miestami 
určenými v súlade so smernicou 
2011/24/EÚ s cieľom poskytovať 
informácie o zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Prístup k službám cezhraničnej mobility 
pracovníkov
1. Orgán poskytuje jednotlivcom a 
zamestnávateľom služby na uľahčenie 
cezhraničnej mobility pracovníkov v 
rámci Únie. Na tento účel orgán:
a) podporuje rozvoj iniciatív, ktoré 
pomáhajú cezhraničnej mobilite 
jednotlivcov, vrátane cielených programov 
mobility;
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b) podporuje cezhraničné 
obsadzovanie voľných pracovných, 
stážových a učňovských miest 
poskytovaním životopisov a prihlášok v 
prospech jednotlivcov i zamestnávateľov, 
najmä na sieti EURES;
c) spolupracuje s ostatnými 
iniciatívami a sieťami Únie, ako je 
Európska sieť verejných služieb 
zamestnanosti, sieť na podporu 
podnikania European Enterprise Network 
a pohraničné kontaktné miesto, najmä s 
cieľom identifikovať a odstraňovať 
cezhraničné prekážky mobility 
pracovníkov;
d) uľahčuje spoluprácu príslušných 
vnútroštátnych subjektov určených v 
súlade so smernicou 2014/54/EÚ pri 
poskytovaní informácií, usmernení a 
pomoci pre jednotlivcov i 
zamestnávateľov v otázkach cezhraničnej 
mobility, ako aj spoluprácu národných 
kontaktných miest určených v súlade so 
smernicou 2011/24/EÚ pri poskytovaní 
informácií o zdravotnej starostlivosti.
2. Orgán riadi činnosti európskeho 
úradu pre koordináciu siete EURES a 
zabezpečuje, aby si plnil povinnosti v 
súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 
2016/589 s výnimkou technickej 
prevádzky a vývoja portálu EURES a 
súvisiacich IT služieb, ktoré bude naďalej 
spravovať Komisia. Orgán v 
zodpovednosti výkonného riaditeľa podľa 
článku 23 ods. 4 písm. k) zabezpečuje, aby 
táto činnosť bola plne v súlade s 
požiadavkami platnej legislatívy o 
ochrane údajov vrátane požiadavky 
menovať úradníka pre ochranu údajov v 
súlade s článkom 37.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán uľahčuje spoluprácu členských 
štátov a podporuje ich pri účinnom plnení 
povinností v oblasti spolupráce vrátane 
výmeny informácií, ako sú vymedzené v 
právnych predpisoch Únie v rozsahu 
pôsobnosti orgánu.

Orgán uľahčuje a zlepšuje spoluprácu 
členských štátov a výmenu informácií 
medzi nimi a podporuje ich pri účinnom 
plnení povinností v oblasti spolupráce, ako 
sú vymedzené v právnych predpisoch Únie 
v rozsahu pôsobnosti orgánu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel orgán na požiadanie 
vnútroštátnych orgánov a v záujme 
urýchlenia ich vzájomnej výmeny 
informácií najmä:

Na tento účel orgán najmä: 

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) uľahčuje reakcie na žiadosti a 
výmenu informácií medzi vnútroštátnymi 
orgánmi poskytovaním logistickej a 
technickej podpory vrátane prekladových a 
tlmočníckych služieb, ako aj výmenou 
informácií o stave jednotlivých vecí;

b) uľahčuje reakcie na odôvodnené 
žiadosti a výmenu informácií medzi 
vnútroštátnymi orgánmi poskytovaním 
logistickej a technickej podpory vrátane 
prekladových a tlmočníckych služieb, ako 
aj výmenou informácií o stave jednotlivých 
vecí, bez toho, aby tým boli dotknuté 
prebiehajúce súdne konania; 

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) propaguje a šíri osvedčené postupy; c) propaguje a šíri najlepšie postupy 
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a prispieva k ich šíreniu medzi členskými 
štátmi;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uľahčuje postupy cezhraničného 
vymáhania sankcií a pokút;

d) uľahčuje a podporuje postupy 
cezhraničného vymáhania sankcií a pokút, 
ak o to požiada jeden z dotknutých 
členských štátov;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) štvrťročne informuje Komisiu o 
nedoriešených žiadostiach medzi 
členskými štátmi, a ak sa to považuje za 
potrebné, postupuje ich na mediáciu v 
súlade s článkom 13.

e) štvrťročne informuje Komisiu o 
nedoriešených žiadostiach medzi 
členskými štátmi a, ak sa na tom dohodnú 
všetky dotknuté členské štáty, postupuje 
ich na zmierenie v súlade s článkom 13.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) uľahčuje spoluprácu medzi 
príslušnými službami na vnútroštátnej 
úrovni určenými v súlade so smernicou 
2014/54/EÚ na poskytovanie informácií, 
usmernení a pomoci jednotlivcom 
a zamestnávateľom v oblasti mobility 
pracovníkov v rámci vnútorného trhu 
a národnými kontaktnými miestami 
určenými v súlade so smernicou 
2011/24/EÚ s cieľom poskytovať 
informácie o zdravotnej starostlivosti.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Na základe riadne odôvodnenej 
žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytne 
orgán v rámci svojich právomocí všetky 
informácie, ktoré sú potrebné na to, aby si 
vnútroštátny orgán mohol plniť svoje 
úlohy.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán podporuje prácu Správnej 
komisie pre koordináciu systémov 
sociálneho zabezpečenia pri spravovaní 
finančných záležitostí spojených s 
koordináciou sociálneho zabezpečenia v 
súlade s článkom 74 nariadenia (ES) č. 
883/2004 a článkami 65, 67 a 69 
nariadenia (ES) č. 987/2009.

2. Orgán nadviaže úzku spoluprácu so 
Správnou komisiou pre koordináciu 
systémov sociálneho zabezpečenia, 
Poradným výborom pre slobodu pohybu 
pracovníkov a európskou platformou na 
posilnenie spolupráce pri riešení 
problému nedeklarovanej práce.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán podporuje využívanie 
elektronických nástrojov a postupov na 
výmenu správ medzi vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane informačného systému o 
vnútornom trhu (IMI) a systému 
elektronickej výmeny informácií o 
sociálnom zabezpečení (EESSI).

3. Orgán podporuje využívanie 
elektronických nástrojov a postupov na 
výmenu správ medzi vnútroštátnymi 
orgánmi vrátane informačného systému o 
vnútornom trhu (IMI) a systému 
elektronickej výmeny informácií o 
sociálnom zabezpečení (EESSI) v súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
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údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgán podporuje využívanie 
inovačných prístupov k efektívnej a 
účinnej cezhraničnej spolupráci a skúma 
potenciál využitia mechanizmov 
elektronickej výmeny informácií medzi 
členskými štátmi na uľahčenie odhaľovania 
podvodov, pričom Komisii podáva správy 
na účely ich ďalšieho rozvoja.

4. Orgán podporuje využívanie 
inovačných prístupov k efektívnej a 
účinnej cezhraničnej spolupráci, ako je 
napríklad európska platforma na boj proti 
nedeklarovanej práci, a podporuje 
využívanie a rozvoj mechanizmov 
a databáz elektronickej výmeny informácií 
medzi členskými štátmi na uľahčenie 
prístupu k údajom v reálnom čase 
a odhaľovania podvodov, pričom môže 
navrhnúť prípadné vylepšenia týkajúce sa 
používania týchto mechanizmov 
a databáz. Orgán podáva Komisii správy 
na účely ich ďalšieho rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 Článok 9

Koordinácia zosúladených a spoločných 
inšpekcií

Koordinácia zosúladených a spoločných 
inšpekcií

1. Na žiadosť jedného alebo viacerých 
členských štátov orgán koordinuje 
zosúladené alebo spoločné inšpekcie v 
oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu jeho 
pôsobnosti. Tieto žiadosti môže predložiť 
jeden alebo viacero členských štátov. 
Orgán môže zároveň dotknutým 
vnútroštátnym orgánom členských štátov 
navrhnúť, aby vykonali zosúladenú alebo 
spoločnú inšpekciu.

1. Na žiadosť jedného alebo viacerých 
členských štátov orgán koordinuje 
a podporuje zosúladené alebo spoločné 
inšpekcie v oblastiach, ktoré spadajú do 
rozsahu jeho pôsobnosti, a to na základe 
dohody medzi všetkými dotknutými 
členskými štátmi a orgánom. Orgán môže 
zároveň z vlastnej iniciatívy dotknutým 
vnútroštátnym orgánom členských štátov 
navrhnúť, aby vykonali zosúladenú alebo 
spoločnú inšpekciu. Organizácie 



PE637.711/ 33

SK

sociálnych partnerov na vnútroštátnej 
úrovni môžu orgán upozorňovať na 
príslušné prípady.

2. Ak sa vnútroštátny orgán niektorého 
členského štátu rozhodne nezúčastniť na 
zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii 
podľa odseku 1 alebo ju nevykonať, v 
riadnom predstihu písomne informuje 
orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia. V 
takých prípadoch o tom orgán informuje 
ostatné dotknuté vnútroštátne orgány.

2. V súlade so zásadou lojálnej 
spolupráce sa členské štáty na požiadanie 
zamerajú na dosiahnutie dohody o účasti 
na zosúladených alebo spoločných 
inšpekciách. Ak sa členský štát domnieva, 
že existujú opodstatnené dôvody na 
nesúhlas s účasťou, do jedného mesiaca 
od podania žiadosti podľa odseku 1 
informuje orgán o dôvodoch svojho 
rozhodnutia, predloží orgánu všetky 
dodatočné informácie týkajúce sa povahy 
predmetnej záležitosti a navrhne prípadné 
riešenie daného prípadu.

2a. Do dvoch mesiacov od prijatia 
informácií uvedených v odseku 2 orgán 
predloží dotknutým členským štátom 
odôvodnené stanovisko, v ktorom uvedie 
svoje odporúčania na vyriešenie daného 
prípadu jedným alebo viacerými z týchto 
spôsobov:
a) na základe informácií uvedených 
v odseku 2;
b) prostredníctvom zosúladenej alebo 
spoločnej inšpekcie v ostatných 
zúčastnených členských štátoch; 
c) prostredníctvom zosúladenej alebo 
spoločnej inšpekcie, ak s tým všetky 
dotknuté členské štáty súhlasia.

3. Na organizácii zosúladenej alebo 
spoločnej inšpekcie sa všetky zúčastnené 
členské štáty musia vopred dohodnúť 
prostredníctvom svojich národných 
styčných úradníkov. Ak sa na zosúladenej 
alebo spoločnej inšpekcii odmietne 
zúčastniť jeden alebo viacero členských 
štátov, ostatné vnútroštátne orgány môžu 
podľa okolností vykonať zamýšľanú 
zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu iba v 
zúčastnených členských štátoch. Členské 
štáty, ktoré odmietli účasť na inšpekcii, 
zachovajú informácie o zamýšľanej 
inšpekcii v dôvernosti.

3. Orgán môže požiadať ktorýkoľvek 
členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na 
zosúladenej alebo spoločnej inšpekcii, aby 
dobrovoľne vykonal svoju vlastnú 
inšpekciu s cieľom zistiť prípadné 
nezrovnalosti a v lehote troch mesiacov od 
dátumu žiadosti orgánu oznámiť orgánu 
svoje zistenia.

3a. Členské štáty a orgán uchovávajú 
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informácie o plánovaných inšpekciách 
v tajnosti pred tretími stranami.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Zosúladené a spoločné inšpekcie sú 
v súlade s dohovorom MOP č. 81.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V dohode o organizácii spoločnej 
inšpekcie (ďalej len „dohoda o spoločnej 
inšpekcii“) medzi zúčastnenými členskými 
štátmi a orgánom sa stanovia podmienky 
výkonu takejto činnosti. Dohoda o 
spoločnej inšpekcii môže zahŕňať 
ustanovenia umožňujúce pohotový výkon 
spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a 
naplánovaní). Vzor dohody stanoví orgán.

1. V dohode o organizácii zosúladenej 
inšpekcie (ďalej len „dohoda 
o zosúladenej inšpekcii“) alebo v dohode 
o organizácii spoločnej inšpekcie (ďalej 
len „dohoda o spoločnej inšpekcii“) medzi 
zúčastnenými členskými štátmi a orgánom 
sa stanovia podmienky výkonu takejto 
činnosti vrátane rozsahu a účelu inšpekcie 
a prípadne aj akýchkoľvek opatrení 
týkajúcich sa účasti zamestnancov orgánu 
na inšpekcii. Dohoda o zosúladenej alebo 
o spoločnej inšpekcii môže zahŕňať 
ustanovenia umožňujúce pohotový výkon 
spoločných inšpekcií (po ich odsúhlasení a 
naplánovaní). Vzor dohody stanoví orgán 
v súlade s právom Únie, ako aj 
s vnútroštátnym právom a praxou. 

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zosúladené a spoločné inšpekcie, ako 
aj následné kroky sa vykonajú v súlade s 

2. Zosúladené a spoločné inšpekcie, ako 
aj následné kroky sa vykonajú v súlade s 
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vnútroštátnym právom dotknutých 
členských štátov.

vnútroštátnym právom a praxou členských 
štátov, v ktorých sa konajú inšpekcie.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Úradníci z iného členského štátu 
a z orgánu, ktorí sa zúčastňujú 
zosúladených alebo spoločných inšpekcií, 
majú rovnaké právomoci ako vnútroštátni 
úradníci v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi dotknutého členského 
štátu.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán zabezpečuje pre členské štáty, 
ktoré zosúladené alebo spoločné inšpekcie 
vykonávajú, logistickú a technickú 
podporu, ktorá môže zahŕňať 
prekladateľské a tlmočnícke služby.

3. Orgán zabezpečuje pre členské štáty, 
ktoré zosúladené alebo spoločné inšpekcie 
vykonávajú, strategickú, logistickú a 
technickú podporu a právne usmernenie, 
ak o to dotknutý členský štát požiada, 
ktoré môžu zahŕňať prekladateľské a 
tlmočnícke služby.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zamestnanci orgánu sa môžu na 
zosúladených alebo spoločných 
inšpekciách zúčastniť po predchádzajúcom 
súhlase členského štátu, na území ktorého 
budú pri inšpekcii pomáhať.

4. Zamestnanci orgánu sa môžu 
zúčastňovať ako pozorovatelia 
a poskytovať logistickú podporu a môžu 
sa zúčastňovať na zosúladených alebo 
spoločných inšpekciách po 
predchádzajúcom súhlase členského štátu, 
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na území ktorého budú pri inšpekcii 
pomáhať.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Vnútroštátne orgány vykonávajúce 
zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu 
následne informujú orgán o jej výsledkoch 
v príslušných členských štátoch, ako aj o 
celkovom operačnom priebehu zosúladenej 
alebo spoločnej inšpekcie.

5. Vnútroštátne orgány vykonávajúce 
zosúladenú alebo spoločnú inšpekciu 
následne informujú orgán o jej výsledkoch 
v príslušných členských štátoch, ako aj o 
celkovom operačnom priebehu zosúladenej 
alebo spoločnej inšpekcie, a to do šiestich 
mesiacov od dátumu inšpekcie. 

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie zhromaždené počas 
zosúladených alebo spoločných inšpekcií 
mohli použiť ako dôkazy v súdnych 
konaniach v dotknutých členských 
štátoch.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Informácie o zosúladených a 
spoločných inšpekciách sa zahrnú do 
štvrťročných správ, ktoré sa predkladajú 
riadiacej rade. Vo výročnej správe o 
činnosti orgánu sa každý rok uvedie správa 
o inšpekciách, ktoré orgán podporil.

6. Informácie o zosúladených a 
spoločných inšpekciách, ktoré koordinuje 
orgán, ako aj informácie poskytnuté 
členskými štátmi a orgánom, ako sa 
uvádza v článku 9 ods. 2 a 3, sa zahrnú do 
polročných správ, ktoré sa predkladajú 
riadiacej rade a skupine zainteresovaných 
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strán. Vo výročnej správe o činnosti 
orgánu sa každý rok uvedie správa o 
inšpekciách, ktoré orgán podporil. Ak sa 
dôkazy získané počas spoločnej alebo 
zosúladenej inšpekcie použijú v súdnom 
konaní, ktorého výsledkom je uloženie 
trestnej alebo správnej sankcie v členskom 
štáte, tento členský štát o tom orgán 
informuje. Orgán zahrnie tieto informácie 
do svojej správy o činnosti.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak orgán počas zosúladených alebo 
spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek 
jeho inej činnosti nadobudne podozrenie z 
nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, a 
to aj v oblastiach mimo rozsahu jeho 
pôsobnosti, nahlási toto podozrenie z 
nezrovnalosti Komisii a podľa potreby 
orgánom dotknutého členského štátu.

7. Ak orgán počas zosúladených alebo 
spoločných inšpekcií alebo akejkoľvek 
jeho inej činnosti nadobudne podozrenie z 
nezrovnalosti v uplatňovaní práva Únie, 
nahlási ho Komisii a podľa potreby 
orgánom dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán posudzuje riziká a vykonáva 
analýzy v spojení s cezhraničnými tokmi 
pracovnej sily, ako sú nerovnováhy na 
pracovnom trhu, hrozby špecifické pre 
jednotlivé odvetvia a problémy, s ktorými 
sa jednotlivci a zamestnávatelia 
opakovane stretávajú v oblasti 
cezhraničnej mobility. Na tento účel orgán 
zaistí komplementárnosť a nadviaže na 
odborné poznatky ostatných agentúr alebo 
útvarov Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v 
oblasti prognostiky potrieb zručností a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na 
žiadosť Komisie môže orgán vykonávať 

1. Orgán v spolupráci s členskými 
štátmi a organizáciami sociálnych 
partnerov posudzuje riziká a vykonáva 
analýzy v spojení s výzvami špecifickými 
pre jednotlivé odvetvia a opakujúcimi sa 
problémami týkajúcimi sa mobility 
pracovníkov v rámci slobody pohybu 
pracovníkov a slobody poskytovať služby 
na vnútornom trhu, ako aj koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia v rámci 
Únie vrátane prenosnosti dôchodkového 
poistenia zamestnancov. Takéto analýzy 
a posúdenia zohľadnia aj vplyvy 
a dôsledky nerovnováhy na trhu práce. Na 
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cielené hĺbkové analýzy a štúdie 
konkrétnych problémov v oblasti mobility 
pracovníkov.

tento účel orgán nadviaže aj na odborné 
poznatky ostatných agentúr alebo útvarov 
Únie vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti 
podvodov, vykorisťovania, diskriminácie, 
prognostiky potrieb zručností a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Na žiadosť 
Komisie, členského štátu, gestorského 
výboru Európskeho parlamentu alebo 
z vlastnej iniciatívy môže orgán vykonávať 
cielené hĺbkové analýzy a štúdie 
konkrétnych problémov v oblasti mobility 
pracovníkov. 

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgán o svojich zisteniach 
pravidelne informuje Komisiu a priamo aj 
dotknuté členské štáty, pričom uvedie 
možné opatrenia na riešenie zistených 
nedostatkov.

3. Ak je to potrebné na dosiahnutie 
cieľov tohto nariadenia, orgán zahrnie 
tieto informácie do svojich výročných 
správ pre Komisiu a Európsky parlament 
a o svojich zisteniach informuje priamo 
dotknuté členské štáty v súlade s platnými 
pravidlami ochrany údajov, pričom uvedie 
možné opatrenia na riešenie zistených 
nedostatkov. 

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pripravuje spoločné usmernenia pre 
členské štáty vrátane usmernení k 
inšpekciám v prípadoch s cezhraničným 
rozmerom, ako aj spoločné vymedzenie 
pojmov a jednotné koncepcie, pričom 
nadväzuje na relevantnú činnosť na úrovni 
Únie;

a) pripravuje spoločné usmernenia pre 
členské štáty a sociálnych partnerov 
vrátane usmernení k inšpekciám v 
prípadoch s cezhraničným rozmerom, ako 
aj spoločné vymedzenie pojmov a jednotné 
koncepcie, pričom nadväzuje na relevantnú 
činnosť na úrovni Únie;
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vypracúva programy odbornej 
prípravy v rámci celej Únie pre 
inšpektoráty, ktoré sa zaoberajú výzvami, 
ako je nepravá samostatná zárobková 
činnosť a zneužívanie vysielania;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podporuje výmenu osvedčených 
postupov v oblasti koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia a vysielania 
pracovníkov medzi vnútroštátnymi 
orgánmi s cieľom zjednodušiť výmenu 
skúseností;

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) zlepšuje poznatky a vzájomné 
pochopenie rôznych vnútroštátnych 
systémov a postupov týkajúcich sa 
voľného pohybu osôb v rámci rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia a prístup 
k primeranej sociálnej ochrane 
a spôsobom a právnemu akčnému rámcu.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 Článok 13

Mediácia medzi členskými štátmi Zmierenie medzi členskými štátmi

1. V prípade sporov medzi členskými 
štátmi týkajúcich sa uplatňovania či 
výkladu práva Únie v oblastiach, na ktoré 
sa vzťahuje toto nariadenie, môže orgán 
plniť mediačnú funkciu.

1. V prípade sporov medzi členskými 
štátmi týkajúcich sa uplatňovania či 
výkladu práva Únie v oblastiach, na ktoré 
sa vzťahuje toto nariadenie, môže orgán 
plniť zmierovaciu funkciu, bez toho, aby 
tým boli dotknuté právomoci Súdneho 
dvora Európskej únie.

2. Na žiadosť niektorého z členských 
štátov, ktorých sa spor týka, orgán začne 
mediačné konanie pred svojou mediačnou 
radou, ktorá sa na tento účel zriadi v súlade 
s článkom 17 ods. 2. Orgán môže 
mediačné konanie pred mediačnou radou 
začať aj z vlastnej iniciatívy, a to aj na 
základe postúpenia prípadu od siete 
SOLVIT, pričom predpokladom je súhlas 
všetkých členských štátov, ktorých sa daný 
spor týka.

2. Na žiadosť jedného alebo viacerých 
členských štátov, ktorých sa týka spor, 
ktorý nemožno vyriešiť priamym 
kontaktom ani dialógom medzi nimi, 
orgán začne zmierovací postup pred svojou 
zmierovacou radou, ktorá sa na tento účel 
zriadi v súlade s článkom 17 ods. 2, a to na 
základe dohody všetkých zúčastnených 
členských štátov. V prípade zmierovacieho 
postupu sa členské štáty aktívne podieľajú 
na uvedenom postupe a sprístupnia všetky 
relevantné alebo vyžiadané informácie. 
Strany, ktorých sa zmierovací postup týka, 
budú členskými štátmi priebežne 
informované a na ich žiadosť môžu 
poskytovať konzultácie alebo sa zapojiť.
2a. Orgán môže začať zmierovací 
postup aj z vlastnej iniciatívy pred 
zmierovacou radou, a to aj na základe 
predloženia podnetu zo strany siete 
SOLVIT, pokiaľ s tým súhlasia všetky 
členské štáty, ktorých sa tento spor týka. 
Ak sa dotknutý členský štát rozhodne 
nezúčastniť sa na zmierovacom postupe, 
informuje orgán a ostatné dotknuté 
členské štáty o dôvodoch svojho 
rozhodnutia.
2b. Orgán v deň začatia zmierovacieho 
postupu uvedeného v odsekoch 2 a 2a 
stanoví lehotu na jeho dokončenie.

3. Pri predkladaní prípadu orgánu na 
mediáciu členské štáty zabezpečia 
anonymizáciu všetkých osobných údajov 
spojených s daným prípadom, pričom 
orgán nesmie v žiadnej fáze mediačného 

3. Pri predkladaní prípadu orgánu na 
zmierenie členské štáty zabezpečia 
anonymizáciu všetkých osobných údajov 
spojených s daným prípadom takým 
spôsobom, aby dotknutá osoba nebola 
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konania spracovať osobné údaje 
jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

alebo už nebola identifikovateľná, pričom 
orgán nesmie v žiadnej fáze zmierovacieho 
postupu spracovať osobné údaje 
jednotlivcov, ktorých sa prípad týka.

Osobné údaje sa uchovávajú len tak dlho, 
ako sú potrebné na účely, na ktoré sa 
spracúvajú.

4. Na mediačné konanie orgánu nie sú 
prípustné prípady, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho súdneho konania na 
vnútroštátnej alebo únijnej úrovni.

4. Na zmierovací postup orgánu nie sú 
prípustné prípady, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho súdneho konania alebo 
vyšetrovania na vnútroštátnej alebo únijnej 
úrovni a ktoré sa týkajú predmetného 
sporu.

4a. Zmierovacia rada sa usiluje 
zosúladiť stanoviská dotknutých 
členských štátov a predloží svoje 
stanovisko do šiestich mesiacov od začatia 
zmierovacieho postupu uvedeného 
v odseku 2 alebo 2a.

5. Dotknuté členské štáty do troch 
mesiacov odo dňa, keď orgán uzavrie 
mediáciu, informujú orgán o opatreniach, 
ktoré v nadväznosti na ňu prijali, alebo o 
dôvodoch, ak neprijali žiadne nadväzujúce 
opatrenia.

5. Dotknuté členské štáty do troch 
mesiacov od predloženia stanoviska 
zmierovacou radou informujú orgán o 
opatreniach, ktoré v nadväznosti na ňu 
prijali, alebo o dôvodoch, ak neprijali 
žiadne nadväzujúce opatrenia.

6. Orgán štvrťročne informuje Komisiu 
o výsledkoch svojich mediačných konaní.

6. Orgán raz za pol roka informuje 
Komisiu o výsledkoch svojich 
zmierovacích postupov.

6a. Zmierovacou právomocou orgánu 
nie je dotknutá právomoc správnej 
komisie na základe článku 5 ods. 4 
a článku 6 ods. 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 
16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje 
postup vykonávania nariadenia (ES) 
č. 883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14 vypúšťa sa
Spolupráca v prípade cezhraničných 

narušení trhu práce
Na žiadosť vnútroštátnych orgánov môže 
orgán podporiť spoluprácu relevantných 
zainteresovaných strán pri riešení 
narušení trhu práce, ktoré zasahujú viac 
než jeden členský štát, ako sú prípady 
rozsiahlej reštrukturalizácie alebo veľké 
projekty s vplyvom na zamestnanosť v 
pohraničných regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje 
mechanizmy spolupráce s ostatnými 
decentralizovanými agentúrami Únie.

Orgán podľa vhodnosti nadväzuje 
mechanizmy spolupráce s ostatnými 
decentralizovanými agentúrami Únie, ako 
sú Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, 
Europol a Eurojust, s cieľom zabezpečiť 
koordináciu, podporiť synergie 
a zabrániť duplicite alebo konfliktom 
v ich činnostiach.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán môže zriaďovať pracovné 
skupiny alebo expertné panely s účasťou 
zástupcov z členských štátov a/alebo 
Komisie alebo externých expertov 
vybraných na základe výberových konaní, 
zamerané na plnenie konkrétnych úloh 
alebo prácu v konkrétnych politických 
oblastiach, a to vrátane mediačnej rady v 
záujme plnenia jeho úloh v súlade s 

2. Orgán môže zriaďovať pracovné 
skupiny alebo expertné panely s účasťou 
zástupcov z členských štátov a/alebo 
Komisie alebo externých expertov 
vybraných na základe výberových konaní, 
zamerané na plnenie konkrétnych úloh 
alebo prácu v konkrétnych politických 
oblastiach, a to vrátane zmierovacej rady v 
záujme plnenia jeho úloh v súlade s 
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článkom 13 tohto nariadenia alebo 
osobitnej skupiny zaoberajúcej sa 
riešením finančných otázok súvisiacich s 
uplatňovaním nariadení (ES) č. 883/2004 
a (ES) č. 987/2009, ako sa uvádza v 
článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

článkom 13 tohto nariadenia. Členské štáty 
môžu nominovať zástupcov do všetkých 
pracovných skupín a expertných panelov.

Orgán po konzultácii s Komisiou stanoví 
rokovací poriadok takýchto pracovných 
skupín a panelov. V otázkach koordinácie 
sociálneho zabezpečenia sa uskutoční aj 
konzultácia so Správnou komisiou pre 
koordináciu systémov sociálneho 
zabezpečenia.

Orgán po konzultácii s Komisiou stanoví 
rokovací poriadok takýchto pracovných 
skupín a panelov.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zásada rovnosti je základnou 
zásadou práva Únie. Vyžaduje si, aby sa 
zabezpečila rovnosť medzi ženami 
a mužmi vo všetkých oblastiach vrátane 
zamestnania, práce a odmeňovania. 
Všetky strany sa zameriavajú na 
dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov 
a žien v riadiacej rade a skupine 
zainteresovaných strán. Tento cieľ bude 
riadiaca rada sledovať, aj pokiaľ ide o jej 
predsedu a podpredsedu.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaca rada pozostáva z jedného 
vysokopostaveného zástupcu za každý 
členský štát a dvoch zástupcov Komisie, 
pričom všetci majú hlasovacie právo.

1. Riadiaca rada pozostáva z:

a) jedného vysokopostaveného zástupcu 
za každý členský štát;
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b) dvoch zástupcov Komisie;
c) šiestich zástupcov sociálnych 
partnerov na úrovni Únie, ktorí rovnako 
zastupujú zamestnávateľské a odborové 
organizácie;
d) troch nezávislých expertov 
vymenovaných Európskym parlamentom.
Všetci členovia uvedení v písmenách a) až 
c) majú hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členov riadiacej rady zastupujúcich 
predmetné členské štáty a ich náhradníkov 
vymenúvajú príslušné členské štáty na 
základe ich znalostí v oblastiach 
uvedených v článku 1 ods. 2 a s 
prihliadnutím na relevantné riadiace, 
administratívne a rozpočtové zručnosti.

3. Členov riadiacej rady zastupujúcich 
predmetné členské štáty a ich náhradníkov 
vymenúvajú príslušné členské štáty na 
základe ich znalostí v oblastiach 
uvedených v článku 1 ods. 2, ako aj ich 
relevantných riadiacich, 
administratívnych a rozpočtových 
zručností.

Komisia menuje členov, ktorí ju majú 
zastupovať.

Komisia menuje členov, ktorí majú 
zastupovať ju, sociálni partneri na úrovni 
Únie menujú členov uvedených v odseku 
1 písm. c) a gestorský výbor Európskeho 
parlamentu menuje nezávislých expertov 
uvedených v odseku 1 písm. d) po overení, 
že tu neexistuje žiadny konflikt záujmov.

Členské štáty a Komisia sa usilujú 
obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v 
riadiacej rade s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu jej činnosti. Všetky strany sa 
musia usilovať o dosiahnutie vyváženého 
zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade.

Všetky strany zastúpené v riadiacej rade 
sa usilujú obmedziť fluktuáciu svojich 
zástupcov s cieľom zabezpečiť kontinuitu 
jej činnosti. Všetky strany sa musia 
usilovať o dosiahnutie vyváženého 
zastúpenia mužov a žien v riadiacej rade.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každý člen a náhradník riadiacej 
rady podpíše pri nástupe do funkcie 
písomné vyhlásenie o záujmoch 
a v prípade zmeny súvisiacich okolností 
ho aktualizuje.
Členovia riadiacej rady zabezpečia, aby sa 
dodržiavali všeobecné záujmy Únie 
a orgánu.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Funkčné obdobie členov a ich 
náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie 
možno predĺžiť.

4. Funkčné obdobie členov a ich 
náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie 
možno obnoviť.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zástupca nadácie Eurofound, 
zástupca agentúry EU-OSHA, zástupca 
strediska Cedefop a zástupca Európskej 
nadácie pre odborné vzdelávanie majú 
právo zúčastňovať sa na zasadnutiach 
riadiacej rady ako pozorovatelia s cieľom 
zvýšiť efektívnosť agentúr a ich vzájomné 
synergie.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5 b (nový)



PE637.711/ 46

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Členovia skupiny zainteresovaných 
strán sa môžu zúčastňovať všetkých 
zasadnutí riadiacej rady ako 
pozorovatelia.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prijíma pravidlá predchádzania a 
riadenia konfliktu záujmov svojich členov, 
ako aj členov skupiny zainteresovaných 
strán a pracovných skupín a panelov 
orgánu zriadených v súlade s článkom 17 
ods. 2, pričom každoročne na svojej 
webovej stránke uverejňuje vyhlásenie o 
záujmoch členov riadiacej rady;

f) prijíma pravidlá (vrátane opatrení na 
odhaľovanie potenciálnych rizík v ranom 
štádiu) predchádzania a riadenia konfliktu 
záujmov svojich členov, ako aj členov 
skupiny zainteresovaných strán a 
pracovných skupín a panelov orgánu 
zriadených v súlade s článkom 17 ods. 2, 
ako aj vyslaných národných expertov, 
pričom každoročne na webovom sídle 
orgánu uverejňuje ich vyhlásenia o 
záujmoch a aktualizácie;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pa) reaguje na posúdenie, ktoré 
uskutočnil výkonný riaditeľ v súvislosti so 
stanoviskami a odporúčaniami skupiny 
zainteresovaných strán;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Funkčné obdobie predsedu a 
podpredsedu je štyri roky. Ich funkčné 
obdobie možno jedenkrát obnoviť. Ak sa 
však ich členstvo v riadiacej rade 
kedykoľvek počas ich funkčného obdobia 
skončí, ich funkčné obdobie sa 
automaticky končí k rovnakému dátumu.

2. Funkčné obdobie predsedu a 
podpredsedu je dva roky. Ich funkčné 
obdobie možno jedenkrát obnoviť. Ak sa 
však ich členstvo v riadiacej rade 
kedykoľvek počas ich funkčného obdobia 
skončí, ich funkčné obdobie sa 
automaticky končí k rovnakému dátumu.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23 Článok 23

Zodpovednosti výkonného riaditeľa Zodpovednosti výkonného riaditeľa

1. Úloha výkonného riaditeľa spočíva v 
riadení orgánu. Výkonný riaditeľ sa 
zodpovedá riadiacej rade.

1. Úloha výkonného riaditeľa spočíva v 
riadení orgánu a v snahe dosiahnuť 
rodovú rovnováhu v rámci orgánu. 
Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacej 
rade.

2. Na požiadanie Európskeho 
parlamentu mu výkonný riaditeľ podáva 
správy o výkone svojich povinností. O 
predloženie správy o plnení povinností 
môže výkonného riaditeľa požiadať aj 
Rada.

2. Na požiadanie Európskeho 
parlamentu mu výkonný riaditeľ podáva 
správy o výkone svojich povinností. O 
predloženie správy o plnení povinností 
môže výkonného riaditeľa požiadať aj 
Rada.

3. Výkonný riaditeľ je právnym 
zástupcom orgánu.

3. Výkonný riaditeľ je právnym 
zástupcom orgánu.

4. Výkonný riaditeľ zodpovedá za 
plnenie úloh, ktoré sú zverené orgánu na 
základe tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ 
je zodpovedný predovšetkým za:

4. Výkonný riaditeľ zodpovedá za 
plnenie úloh, ktoré sú zverené orgánu na 
základe tohto nariadenia. Výkonný riaditeľ 
je zodpovedný predovšetkým za:

a) každodenné riadenie orgánu; a) každodenné riadenie orgánu;

b) vykonávanie rozhodnutí prijatých 
riadiacou radou;

b) vykonávanie rozhodnutí prijatých 
riadiacou radou;

c) prípravu návrhu jednotného 
programového dokumentu a jeho 
predloženie riadiacej rade na schválenie;

c) prípravu návrhu jednotného 
programového dokumentu a jeho 
predloženie riadiacej rade na schválenie;

d) vykonávanie jednotného 
programového dokumentu a podávanie 

d) vykonávanie jednotného 
programového dokumentu a podávanie 
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správ riadiacej rade o jeho vykonávaní; správ riadiacej rade o jeho vykonávaní;

e) prípravu konsolidovanej výročnej 
správy o činnostiach orgánu a jej 
predloženie riadiacej rade na posúdenie a 
prijatie;

e) prípravu konsolidovanej výročnej 
správy o činnostiach orgánu a jej 
predloženie riadiacej rade na posúdenie a 
prijatie;

f) prípravu akčného plánu 
nadväzujúceho na závery správ o 
vnútornom alebo vonkajšom audite a 
hodnotení, ako aj vyšetrovaní úradu OLAF, 
a predkladanie správ o pokroku Komisii 
dvakrát do roka a pravidelných správ 
riadiacej rade;

f) prípravu akčného plánu 
nadväzujúceho na závery správ o 
vnútornom alebo vonkajšom audite a 
hodnotení, ako aj vyšetrovaní úradu OLAF, 
a predkladanie správ o pokroku Komisii 
dvakrát do roka a pravidelných správ 
riadiacej rade;

g) ochranu finančných záujmov Únie 
uplatňovaním preventívnych opatrení proti 
podvodom, korupcii a akejkoľvek inej 
nezákonnej činnosti, bez toho, aby boli 
dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu 
OLAF, a to pomocou účinných kontrol a v 
prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním 
nenáležite vyplatených súm a prípadne 
uplatňovaním účinných, primeraných a 
odrádzajúcich správnych, ako aj 
finančných sankcií;

g) ochranu finančných záujmov Únie 
uplatňovaním preventívnych opatrení proti 
podvodom, korupcii a akejkoľvek inej 
nezákonnej činnosti, bez toho, aby boli 
dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu 
OLAF, a to pomocou účinných kontrol a v 
prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním 
nenáležite vyplatených súm a prípadne 
uplatňovaním účinných, primeraných a 
odrádzajúcich správnych, ako aj 
finančných sankcií;

h) vypracovanie stratégie orgánu na boj 
proti podvodom a jej predloženie riadiacej 
rade na schválenie;

h) vypracovanie stratégie orgánu na boj 
proti podvodom a jej predloženie riadiacej 
rade na schválenie;

i) prípravu finančných pravidiel orgánu 
a ich predloženie riadiacej rade;

i) prípravu návrhu finančných 
pravidiel orgánu a ich predloženie riadiacej 
rade;

j) prípravu návrhu výkazu odhadov 
príjmov a výdavkov orgánu a plnenie 
rozpočtu;

j) prípravu návrhu výkazu odhadov 
príjmov a výdavkov orgánu a plnenie 
rozpočtu v rámci jednotného 
programového dokumentu orgánu;

ja) prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa 
riadenia ľudských zdrojov v súlade 
s rozhodnutím uvedeným v článku 19 
ods. 2;
jb) prijímanie rozhodnutí o vnútorných 
štruktúrach orgánu vrátane prípadných 
zastupujúcich funkcií, ktoré môžu 
pokrývať každodenné riadenie orgánu 
a v prípade potreby aj ich zmenu, pričom 
sa zohľadnia potreby týkajúce sa činností 
orgánu a správne rozpočtové riadenie;
jc) spoluprácu s inými agentúrami Únie 
a uzatváranie dohôd o spolupráci s týmito 
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agentúrami;
k) vykonávacie opatrenia, ktoré prijala 
riadiaca rada na dosiahnutie súladu s 
povinnosťami v oblasti ochrany údajov 
uloženými nariadením (ES) č. 45/2001.

k) vykonávacie opatrenia, ktoré prijala 
riadiaca rada na dosiahnutie v súlade 
s nariadením (ES) č. 45/2001;

ka) posúdenie podaní zo strany skupiny 
zainteresovaných strán a predloženie 
tohto posúdenia riadiacej rade, v ktorom 
sa uvádza najmä to, či malo vplyv na 
návrh jednotného programového 
dokumentu.

5. Výkonný riaditeľ rozhodne o potrebe 
umiestniť jedného alebo viacerých 
zamestnancov do jedného alebo viacerých 
členských štátov. Pred rozhodnutím o 
zriadení miestnej kancelárie výkonný 
riaditeľ získa súhlas Komisie, riadiacej 
rady a dotknutého členského štátu (štátov). 
V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah 
činností, ktoré sa majú v miestnej 
kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa 
zabránilo vzniku zbytočných nákladov a 
duplicite administratívnych funkcií orgánu. 
Možno bude s predmetným členským 
štátom (štátmi) potrebné uzavrieť dohodu o 
sídle.

5. Výkonný riaditeľ rozhodne o potrebe 
umiestniť jedného alebo viacerých 
zamestnancov do jedného alebo viacerých 
členských štátov, ako aj zriadiť styčný 
úrad v Bruseli s cieľom zintenzívniť 
spoluprácu orgánu s príslušnými 
inštitúciami a orgánmi Únie. Pred 
rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie 
výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, 
riadiacej rady a dotknutého členského štátu 
(štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí 
rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej 
kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa 
zabránilo vzniku zbytočných nákladov a 
duplicite administratívnych funkcií orgánu. 
Možno bude s predmetným členským 
štátom (štátmi) potrebné uzavrieť dohodu o 
sídle.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Skupina zainteresovaných strán môže 
orgánu predkladať najmä stanoviská a 
odporúčania v otázkach súvisiacich s 
uplatňovaním a presadzovaním právnych 
predpisov Únie v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie.

2. Skupina zainteresovaných strán je 
predbežne informovaná a môže:

a) monitorovať vykonávanie stratégie 
a vydávať odporúčania pre účinnejšie 
fungovanie orgánu;
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b) na žiadosť orgánu alebo z vlastnej 
iniciatívy predkladať orgánu stanoviská 
a odporúčania na účely analýz 
cezhraničnej mobility pracovníkov 
a posúdení rizík, ako sa uvádza 
v článku 11;
c) na žiadosť orgánu alebo z vlastnej 
iniciatívy predkladať orgánu stanoviská a 
odporúčania v otázkach súvisiacich s 
uplatňovaním a presadzovaním právnych 
predpisov Únie v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie;

d) poskytnúť stanovisko k návrhu 
konsolidovanej výročnej správy o činnosti 
týkajúcej sa činností orgánu, ako sa 
uvádza v článku 19, pred jeho 
predložením;
e) poskytnúť stanovisko k návrhu 
jednotného programového dokumentu 
orgánu, ako sa uvádza v článku 25, 
predtým, ako sa predloží na posúdenie 
Komisii;
f) poskytovať konzultácie, pokiaľ ide 
o posúdenia výkonného riaditeľa, ako sa 
uvádza v článku 32.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Skupina zainteresovaných strán sa 
stretáva najmenej dvakrát ročne na podnet 
výkonného riaditeľa alebo na žiadosť 
Komisie a predsedá jej výkonný riaditeľ.

3. Skupina zainteresovaných strán si 
spomedzi svojich členov zvolí predsedu a 
stretáva sa najmenej dvakrát ročne 
v pravidelných intervaloch a v prípade 
potreby na žiadosť Komisie alebo väčšiny 
jej členov.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Skupina zainteresovaných strán sa 
skladá zo šiestich zástupcov sociálnych 
partnerov na úrovni Únie (rovnocenne 
zastupujúcich odborové a 
zamestnávateľské organizácie) a z dvoch 
zástupcov Komisie.

4. Skupina zainteresovaných strán sa 
skladá z dvoch zástupcov Komisie 
a desiatich zástupcov sociálnych partnerov 
na úrovni Únie (rovnocenne zastupujúcich 
odborové a zamestnávateľské organizácie) 
vrátane uznávaných odvetvových 
sociálnych partnerov na úrovni Únie 
zastupujúcich odvetvia, ktorých sa otázky 
mobility pracovníkov osobitne týkajú.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Skupina zainteresovaných strán 
môže na svoje zasadnutia pozvať expertov 
alebo príslušné medzinárodné 
organizácie.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Orgán uverejňuje stanoviská a 
odporúčania skupiny zainteresovaných 
strán a výsledky jej konzultácií, pokiaľ nie 
sú dôverné.

7. Orgán uverejňuje stanoviská, rady a 
odporúčania skupiny zainteresovaných 
strán a výsledky jej konzultácií, pokiaľ nie 
sú dôverné.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výkonný riaditeľ každý rok 
vypracuje návrh jednotného programového 

1. Výkonný riaditeľ každý rok 
vypracuje návrh jednotného programového 
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dokumentu obsahujúceho najmä viacročné 
a ročné plánovanie v súlade s delegovaným 
nariadením (EÚ) č. 1271/201373, pričom 
zohľadní usmernenia stanovené Komisiou.

dokumentu obsahujúceho najmä viacročné 
a ročné plánovanie v súlade s delegovaným 
nariadením (EÚ) č. 1271/201373, pričom 
zohľadní usmernenia stanovené Komisiou, 
po predložení dokumentu skupine 
zainteresovaných strán, ktorá má k nemu 
vydať stanovisko.

__________________ __________________
73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
1271/2013 z 30. septembra 2013 o 
rámcovom nariadení o rozpočtových 
pravidlách pre subjekty uvedené v článku 
208 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ 
L 328 7.12.2013, s. 42).

73 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
1271/2013 z 30. septembra 2013 o 
rámcovom nariadení o rozpočtových 
pravidlách pre subjekty uvedené v článku 
208 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ 
L 328 7.12.2013, s. 42).

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výkonný riaditeľ každý rok 
vypracúva predbežný návrh odhadu 
príjmov a výdavkov orgánu na nasledujúci 
rozpočtový rok vrátane plánu pracovných 
miest a zasiela ho riadiacej rade.

1. Výkonný riaditeľ každý rok 
vypracúva predbežný návrh odhadu 
príjmov a výdavkov orgánu na nasledujúci 
rozpočtový rok vrátane plánu pracovných 
miest a zasiela ho riadiacej rade. Ak sa 
orgán poverí novými úlohami zo strany 
inštitúcií Únie alebo na základe právnych 
predpisov Únie, zohľadní sa to pri 
plánovaní zdrojov a finančných 
prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predbežný návrh odhadu vychádza 
z podrobných cieľov a očakávaných 
výsledkov ročného pracovného programu 
uvedeného v článku 25 ods. 3 
a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na 
dosiahnutie týchto cieľov a výsledkov 
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v súlade so zásadou rozpočtového prístupu 
založeného na výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia zasiela návrh odhadu 
rozpočtovému orgánu spolu s návrhom 
všeobecného rozpočtu Únie.

4. Komisia zasiela návrh odhadu 
rozpočtovému orgánu spolu s návrhom 
všeobecného rozpočtu Únie, v ktorom 
jasne uvedie rozpočtový riadok orgánu. 
Komisia informuje o tomto návrhu 
odhadu aj Európsky parlament.

Odôvodnenie

Vzhľadom na čoraz prísnejšie harmonogramy by sa procesná práca iných inštitúcií zlepšila, 
keby sa rozpočtové odhady oznamovali už v tejto skoršej fáze.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zásada riadneho finančného 
hospodárenia sa uplatňuje za každých 
okolností.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán 
prijíma riadiaca rada po porade s 
Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od 
delegovaného nariadenia (EÚ) 
č. 1271/2013, s výnimkou prípadov, keď je 
takáto odchýlka osobitne potrebná na 
prevádzku orgánu a Komisia ju vopred 

Finančné pravidlá uplatniteľné na orgán 
prijíma riadiaca rada po porade s 
Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od 
delegovaného nariadenia (EÚ) 
č. 1271/2013, s výnimkou prípadov, keď je 
takáto odchýlka osobitne potrebná na 
prevádzku orgánu a Komisia ju vopred 
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odsúhlasila. odsúhlasila. Urobí sa všetko pre to, aby 
uplatňovanie pravidiel zodpovedalo 
veľkosti a rozpočtu orgánu, v snahe 
zamedziť nadmernej záťaži, ale zároveň 
zachovávať dobrú prax.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 32 Článok 32

Výkonný riaditeľ Výkonný riaditeľ

1. Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako 
dočasný zamestnanec orgánu v súlade s 
článkom 2 písm. a) podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov.

1. Výkonný riaditeľ je zamestnaný ako 
dočasný zamestnanec orgánu v súlade s 
článkom 2 písm. a) podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov.

2. Riadiaca rada vymenúva výkonného 
riaditeľa zo zoznamu kandidátov 
navrhnutých Komisiou na základe 
otvoreného a transparentného výberového 
konania.

2. Riadiaca rada vymenúva výkonného 
riaditeľa zo zoznamu kandidátov 
navrhnutých Komisiou na základe 
otvoreného a transparentného výberového 
konania, ktoré zaručuje prísne posúdenie 
kandidátov a vysoký stupeň nezávislosti. 
Pred vymenovaním bude vybraný 
kandidát vyzvaný, aby vystúpil pred 
gestorským výborom Európskeho 
parlamentu a odpovedal na otázky 
poslancov. Táto výmena názorov nesmie 
neprimerane oddialiť vymenovanie.

3. Na účely uzatvorenia zmluvy s 
výkonným riaditeľom zastupuje orgán 
predseda riadiacej rady.

3. Na účely uzatvorenia zmluvy s 
výkonným riaditeľom zastupuje orgán 
predseda riadiacej rady.

4. Funkčné obdobie výkonného 
riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto 
obdobia Komisia vykoná posúdenie, v 
ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov 
činnosti výkonného riaditeľa a budúce 
úlohy a výzvy orgánu.

4. Funkčné obdobie výkonného 
riaditeľa je päť rokov. Do šiestich 
mesiacov pred koncom tohto obdobia 
Komisia vykoná posúdenie, v ktorom 
zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti 
výkonného riaditeľa a budúce úlohy a 
výzvy orgánu.

5. Riadiaca rada konajúca na návrh 
Komisie, v ktorom sa zohľadňuje 
posúdenie uvedené v odseku 4, môže 
predĺžiť funkčné obdobie výkonného 
riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť 

5. Riadiaca rada konajúca z vlastnej 
iniciatívy alebo na návrh Komisie, v 
ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v 
odseku 4, môže predĺžiť funkčné obdobie 
výkonného riaditeľa jedenkrát, a to najviac 
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rokov. o päť rokov, alebo môže požiadať Komisiu 
o začatie procesu výberu nového 
výkonného riaditeľa. 

6. Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné 
obdobie bolo predĺžené, sa na konci 
daného kumulatívneho obdobia nesmie 
zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na 
to isté miesto.

6. Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné 
obdobie bolo predĺžené, sa na konci 
daného celkového obdobia nesmie 
zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na 
to isté miesto.

7. Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný 
z funkcie len na základe rozhodnutia 
riadiacej rady konajúcej na návrh Komisie.

7. Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný 
z funkcie len na základe rozhodnutia 
riadiacej rady konajúcej z vlastnej 
iniciatívy alebo na návrh Komisie, a to 
základe odôvodneného posúdenia jeho 
výkonnosti ako výkonného riaditeľa.

8. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o 
vymenovaní výkonného riaditeľa, 
predĺžení jeho funkčného obdobia alebo 
jeho odvolaní z funkcie na základe 
dvojtretinovej väčšiny hlasov členov s 
hlasovacím právom.

8. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o 
vymenovaní výkonného riaditeľa, 
predĺžení jeho funkčného obdobia alebo 
jeho odvolaní z funkcie na základe 
dvojtretinovej väčšiny hlasov členov s 
hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Národní styční úradníci musia mať v 
zmysle vnútroštátnych právnych predpisov 
svojho členského štátu právomoc 
požadovať od predmetných orgánov 
príslušné informácie.

3. Národní styční úradníci musia mať v 
zmysle vnútroštátnych právnych predpisov 
svojho členského štátu právomoc 
požadovať a prijímať od predmetných 
orgánov všetky príslušné informácie. 

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36 Článok 36

Jazykový režim Jazykový režim

1. Na orgán sa vzťahujú ustanovenia 
nariadenia Rady č. 175.

1. Na orgán sa vzťahujú ustanovenia 
nariadenia Rady č. 175.
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Prekladateľské služby potrebné pre 
fungovanie orgánu poskytuje 
Prekladateľské stredisko pre orgány 
Európskej únie.

Prekladateľské služby potrebné pre 
fungovanie orgánu poskytuje 
Prekladateľské stredisko pre orgány 
Európskej únie alebo, ak je to náležite 
odôvodnené, iné prekladateľské služby.

__________________ __________________
1 Nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958 o 
používaní jazykov v Európskom 
hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 
6.10.1958, s. 385).

1 Nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958 o 
používaní jazykov v Európskom 
hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 
6.10.1958, s. 385).

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr päť rokov po dátume 
uvedenom v článku 51 a potom každých 
päť rokov Komisia zhodnotí výsledky 
činnosti orgánu, pokiaľ ide o jeho ciele, 
mandát a úlohy. Hodnotenie sa týka najmä 
prípadnej potreby zmeniť mandát orgánu a 
finančných vplyvov takejto zmeny, a to aj 
pomocou ďalšej súčinnosti a zosúladenia 
postupov s agentúrami pôsobiacimi v 
oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky.

1. Najneskôr štyri roky po dátume 
uvedenom v článku 51 a potom každých 
päť rokov Komisia zhodnotí výsledky 
činnosti orgánu, pokiaľ ide o jeho ciele, 
mandát a úlohy. Hodnotenie sa týka najmä 
prípadnej potreby zmeniť mandát orgánu a 
finančných vplyvov takejto zmeny, a to aj 
pomocou ďalšej súčinnosti a zosúladenia 
postupov s agentúrami pôsobiacimi v 
oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozsahu potrebnom na dosiahnutie 
cieľov stanovených v tomto nariadení a bez 
toho, aby boli dotknuté príslušné 
právomoci členských štátov a inštitúcií 
Únie, môže orgán spolupracovať s 
vnútroštátnymi orgánmi tretích krajín, v 
ktorých sa uplatňujú príslušné právne 
predpisy Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia.

V rozsahu potrebnom na dosiahnutie 
cieľov stanovených v tomto nariadení a bez 
toho, aby boli dotknuté príslušné 
právomoci členských štátov a inštitúcií 
Únie, môže orgán spolupracovať s 
vnútroštátnymi orgánmi tretích krajín, v 
ktorých sa uplatňujú príslušné právne 
predpisy Únie v oblasti mobility pracovnej 
sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia, 
ako aj s medzinárodnými organizáciami, 
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ktoré pracujú v oblastiach, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti orgánu.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel môže orgán s výhradou 
predchádzajúceho schválenia Komisiou 
uzatvárať s orgánmi tretích krajín 
dojednania o pracovných podmienkach. 
Uvedenými dojednaniami nevznikajú Únii 
ani jej členským štátom žiadne právne 
záväzky.

Na tento účel môže orgán s výhradou 
predchádzajúceho schválenia Komisiou 
a riadiacou radou uzatvárať s orgánmi 
tretích krajín dojednania o pracovných 
podmienkach. Uvedenými dojednaniami 
nevznikajú Únii ani jej členským štátom 
žiadne právne záväzky.

Odôvodnenie

O takom dôležitom rozhodnutí, ktoré má vplyv na celkovú činnosť orgánu, nemôže rozhodovať 
len Komisia. Povolenie musia udeliť aj členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Potrebné dojednania týkajúce sa 
priestorov, ktoré sa majú zabezpečiť na 
účely sídla orgánu v hostiteľskom 
členskom štáte, ako aj osobitné predpisy, 
ktoré sa v danom hostiteľskom členskom 
štáte vzťahujú sa na výkonného riaditeľa, 
členov riadiacej rady, zamestnancov 
orgánu a ich rodinných príslušníkov, sa 
uvedú v dohode o sídle medzi orgánom a 
členským štátom, v ktorom sa sídlo orgánu 
nachádza, pričom sa táto dohoda uzavrie 
po získaní súhlasu riadiacej rady, najneskôr 
však do dvoch rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 49a
Zmeny rozhodnutia (EÚ) 2016/344

Rozhodnutie (EÚ) 2016/344 sa mení 
takto:
1. v článku 2 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno ca):
„ca) výkonný riaditeľ Európskeho 
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orgánu práce.“;
2. v článku 8 ods. 1 sa pododsek 3 
nahrádza takto:
„Predsedníctvo pripravuje a organizuje 
prácu platformy spolu so sekretariátom, 
ktorý funguje ako sekretariát platformy 
vrátane predsedníctva a pracovných 
skupín. Sekretariát zabezpečuje Európsky 
organ práce.“;
3. Článok 9 sa nahrádza takto:
„Článok 9
Spolupráca
1. Platforma účinne spolupracuje 
a zamedzuje duplicite práce s ostatnými 
príslušnými expertnými skupinami 
a výbormi na úrovni Únie, ktorých 
činnosť súvisí s nedeklarovanou prácou, 
najmä s Výborom vedúcich predstaviteľov 
inšpekcie práce, so Správnou komisiou 
pre koordináciu sociálneho zabezpečenia, 
so sieťou verejných služieb 
zamestnanosti, s Výborom pre 
zamestnanosť (EMCO), Výborom pre 
sociálnu ochranu (SPC) a s pracovnou 
skupinou pre administratívnu spoluprácu 
v oblasti priamych daní. V prípade potreby 
platforma pozýva zástupcov uvedených 
skupín a výborov na svoje zasadnutia ako 
pozorovateľov. V záujme efektívnejšej 
práce a posilnenia vplyvu sa môžu 
organizovať spoločné zasadnutia.
2. Platforma nadviaže vhodnú 
spoluprácu s Európskym orgánom práce, 
nadáciou Eurofound a agentúrou EU-
OSHA“.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie 2009/17/ES a rozhodnutie 
(EÚ) 2016/344 sa zrušujú.

Rozhodnutie 2009/17/ES sa zrušuje.
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Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odkazy na rozhodnutie 2009/17/ES a 
rozhodnutie (EÚ) 2016/344 sa považujú za 
odkazy na toto nariadenie.

Odkazy na rozhodnutie 2009/17/ES sa 
považujú za odkazy na toto nariadenie.


