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Pozměňovací návrh 1
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur Unie, které pomáhají orgánům 
Unie při navrhování a provádění politik, 
zejména vykonáváním specifických 
technických, vědeckých a řídících úkolů; 
vyjadřuje spokojenost s vysokou kvalitou 
práce, kterou vykonávají agentury působící 
v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí 
a začleňování;

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur Unie, které pomáhají orgánům 
Unie při navrhování a provádění politik, 
zejména vykonáváním specifických 
technických, vědeckých a řídících úkolů; 
vyzdvihuje význam a vysokou kvalitu 
práce, kterou vykonávají agentury 
Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ETF, 
působící v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních věcí a začleňování; zdůrazňuje, 
že je třeba zajistit odpovídající lidské 
a finanční zdroje, které jim umožní, aby 
pokračovaly v provádění jejich pracovních 
programů s velmi vysokou mírou 
dokončení činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Romana Tomc, Radan Kanev, Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur Unie, které pomáhají orgánům 
Unie při navrhování a provádění politik, 
zejména vykonáváním specifických 
technických, vědeckých a řídících úkolů; 
vyjadřuje spokojenost s vysokou kvalitou 
práce, kterou vykonávají agentury působící 
v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí 
a začleňování;

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur Unie, které pomáhají orgánům 
Unie při navrhování a provádění politik, 
zejména vykonáváním specifických 
technických, vědeckých a řídících úkolů; 
vyjadřuje spokojenost s vysokou kvalitou 
práce, kterou vykonávají agentury působící 
v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí 
a začleňování (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA, ETF a ELA);

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur Unie, které pomáhají orgánům 
Unie při navrhování a provádění politik, 
zejména vykonáváním specifických 
technických, vědeckých a řídících úkolů; 
vyjadřuje spokojenost s vysokou kvalitou 
práce, kterou vykonávají agentury působící 
v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí 
a začleňování;

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur Unie, které pomáhají orgánům 
Unie při navrhování a provádění politik, 
zejména vykonáváním specifických 
technických, vědeckých a řídících úkolů; 
vyjadřuje spokojenost s vysokou kvalitou 
práce, kterou vykonávají agentury působící 
v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí 
a začleňování; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že agentury Unie je třeba 
vybavit dostatečným počtem interních 
zaměstnanců zaměstnaných na základě 
stálých smluv s dostatečnými materiálními 
zdroji, a to na úrovni odpovídající 
přiděleným úkolům, aby se zajistilo, že 
budou mít přednost před soukromými 
dodavateli; opakuje, že řádné fungování 
výkonných agentur rovněž vyžaduje 
vysoce kvalitní sociální dialog, do něhož 
budou úzce zapojeny místní výbory 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí připomínku 
Evropského účetního dvora (dále jen 
„Účetní dvůr“), že Komise při zřizování 
nové agentury nezohledňuje vždy 
alternativní možnosti, včetně toho, že by 
úkoly plnila sama, přizpůsobila by poslání 
stávající agentury nebo využila mezivládní 
spolupráce; v této souvislosti vyzývá 
k lepšímu hodnocení možných řešení a 
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k dostatečnému posouzení v průběhu 
času, jakmile agentura začne fungovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že Účetní dvůr rovněž 
poprvé vydal celkové posouzení podmínek, 
které Unie zavedla, aby agenturám 
umožnila plnit jejich politiky ve veřejném 
zájmu, a zjistil, že je zapotřebí více 
vytvářet sítě a spolupracovat, jakož 
i uplatňovat větší flexibilitu při zřizování, 
fungování a případném rušení agentur, 
přičemž uznává, že agentury mají různé 
správní struktury, mandáty, úkoly a výzvy; 
dále bere na vědomí doporučení Účetního 
dvora Komisi a agenturám, aby zajistily 
relevantnost, soudržnost a flexibilní 
zřizování agentur, pružně přidělovaly 
zdroje, zlepšily správu, odpovědnost 
a podávání zpráv o výkonnosti a posílily 
úlohu agentur jakožto středisek 
odborných znalostí a vytváření sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že transparentnost 
a povědomí občanů o existenci agentur 
Unie jsou důležité z hlediska jejich 
demokratické odpovědnosti; domnívá se, 
že zásadní význam má využitelnost 
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a snadnost použití zdrojů a údajů 
agentur; požaduje tudíž posouzení toho, 
jak se v současnosti prezentují a 
zpřístupňují údaje a zdroje a jak je pro 
občany snadné je identifikovat, rozpoznat 
a používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
(EUAN) i mimo ni, která představuje 
důležitou platformu pro spolupráci mezi 
agenturami zajišťující účinnou komunikaci 
mezi agenturami a příslušnými 
zúčastněnými stranami;

3. vítá a podporuje stále užší 
spolupráci mezi agenturami v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí 
a začleňování s cílem zajistit součinnost, 
doplňkovost a sdílení zdrojů v rámci sítě 
agentur EU (EUAN) i mimo tuto síť, která 
představuje důležitou platformu pro 
spolupráci mezi agenturami zajišťující 
účinnou komunikaci mezi agenturami 
a příslušnými zúčastněnými stranami; 
zdůrazňuje význam a přínos každé 
agentury v jejím oboru a jejich 
nezávislost;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
(EUAN) i mimo ni, která představuje 
důležitou platformu pro spolupráci mezi 
agenturami zajišťující účinnou komunikaci 

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
(EUAN) i mimo tuto síť, která představuje 
důležitou platformu pro spolupráci mezi 
agenturami s cílem nalézat a podporovat 
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mezi agenturami a příslušnými 
zúčastněnými stranami;

možné úspory z důvodu vyšší efektivity, 
přinášet přidanou hodnotu a zajišťovat 
účinnou komunikaci mezi agenturami 
a příslušnými zúčastněnými stranami; 
oceňuje a podporuje úzkou spolupráci 
mezi agenturami v rámci oblasti 
působnosti Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci s cílem zajistit součinnost, 
doplňkovost a sdílení zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
(EUAN) i mimo ni, která představuje 
důležitou platformu pro spolupráci mezi 
agenturami zajišťující účinnou komunikaci 
mezi agenturami a příslušnými 
zúčastněnými stranami;

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
(EUAN) i mimo tuto síť, která představuje 
důležitou platformu pro spolupráci mezi 
agenturami zajišťující účinnou komunikaci 
mezi agenturami a příslušnými 
zúčastněnými stranami a umožňuje 
vytvářet synergie a vyměňovat si myšlenky 
a osvědčené postupy a zaměřit se na 
dosažení vyváženější správy a většího 
souladu mezi nimi; zdůrazňuje, že je 
nezbytné zlepšit spolupráci mezi 
agenturami a orgány Unie a předejít 
externalizaci služeb, které by mohly 
poskytovat agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Romana Tomc, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
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(EUAN) i mimo ni, která představuje 
důležitou platformu pro spolupráci mezi 
agenturami zajišťující účinnou komunikaci 
mezi agenturami a příslušnými 
zúčastněnými stranami;

(EUAN) i mimo ni, která představuje 
důležitou platformu pro spolupráci mezi 
agenturami zajišťující účinnou komunikaci 
mezi agenturami a příslušnými 
zúčastněnými stranami; oceňuje a dále 
podporuje úzkou spolupráci mezi 
agenturami v oblasti působnosti výboru 
EMPL s cílem zajistit součinnost, 
doplňkovost a sdílení zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že publikace této 
agentury jsou zveřejňovány téměř 
výhradně v angličtině, a vyjadřuje 
politování nad tím, že její práce není 
překládána tak, aby byla přístupná 
občanům evropských států v jejich 
národních jazycích; požaduje, aby byl její 
rozpočet podmíněn jazykovou doložkou, 
která umožní zvýšit transparentnost tím, 
že zajistí, aby výsledkům její práce bylo 
možné porozumět v jazyce každého 
občana;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že čtyři agentury 
uspořádaly společně zvláštní schůze 
s cílem sladit své metodiky ukazatelů 
výkonnosti v návaznosti na doporučení 
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Komise obdržené v roce 2019 na základě 
hodnocení čtyř agentur z roku 2017 
(doporučení č. 5, SWD(2019)159);

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá síť agentur EUAN 
k vypracování obecné politiky s cílem 
nenahrazovat stálé zaměstnance dražšími 
externími poradci;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že každoroční výměna 
názorů vedená v příslušných výborech 
o ročních pracovních programech 
a víceletých strategiích agentur má 
zásadní význam pro zajištění toho, aby 
tyto programy a strategie byly v souladu se 
skutečnými politickými prioritami, 
zejména v souvislosti s prováděním zásad 
zakotvených v evropském pilíři sociálních 
práv;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že každoroční výměna 
názorů vedená v příslušných výborech 
o ročních pracovních programech 
a víceletých strategiích agentur má zásadní 
význam pro zajištění toho, aby tyto 
programy a strategie byly v souladu se 
skutečnými politickými prioritami, 
zejména v souvislosti s prováděním zásad 
zakotvených v evropském pilíři sociálních 
práv;

4. připomíná, že každoroční výměna 
názorů vedená v příslušných výborech 
o ročních pracovních programech 
a víceletých strategiích agentur má zásadní 
význam pro zajištění toho, aby tyto 
programy a strategie byly v souladu se 
skutečnými politickými prioritami; 
zdůrazňuje, že zásady politických priorit 
by měly vycházet z investic do sociálního 
zabezpečení a nikoli z konkurence 
a politiky úsporných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že každoroční výměna 
názorů vedená v příslušných výborech 
o ročních pracovních programech 
a víceletých strategiích agentur má zásadní 
význam pro zajištění toho, aby tyto 
programy a strategie byly v souladu se 
skutečnými politickými prioritami, 
zejména v souvislosti s prováděním zásad 
zakotvených v evropském pilíři sociálních 
práv;

4. připomíná, že každoroční výměna 
názorů vedená v příslušných výborech 
o ročních pracovních programech 
a víceletých strategiích agentur má zásadní 
význam pro zajištění toho, aby tyto 
programy a strategie byly v souladu se 
skutečnými politickými prioritami, 
zejména v souvislosti s prováděním zásad 
zakotvených v evropském pilíři sociálních 
práv; připomíná, že agentury mají nejvyšší 
kvalifikaci pro posuzování využívání 
zdrojů a hrají klíčovou úlohu při podpoře 
správných udržitelných projektů 
v souladu se Zelenou dohodou pro 
Evropu; vyzývá Komisi, aby zajistila 
financování na podporu agentur Unie při 
zajišťování sociálního dialogu; 
konstatuje, že agentury Unie hrají 
klíčovou úlohu při zajišťování sociálního 
dialogu s orgány Unie; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vybízí agentury Unie k tomu, aby 
zvážily přijetí strategie pro základní práva 
včetně odkazu na základní práva v kodexu 
chování, který by mohl vymezovat 
povinnosti zaměstnanců agentur a jejich 
vzdělávání; dále je vybízí, aby zvážily 
vytvoření mechanismu, který by zajistil 
odhalení a oznámení všech případů 
porušení základních práv a který by 
hlavní orgány dané agentury rychle 
upozornil na hrozící porušení základních 
práv; rovněž je vybízí, aby zvážily 
v příslušných případech zřízení funkce 
úředníka pro otázky základních práv 
přímo podřízeného správní radě, aby se 
zajistila určitá úroveň nezávislosti na 
jiných zaměstnancích v zájmu okamžitého 
řešení hrozeb pro lidská práva 
a neustálého zdokonalování politiky 
základních práv v rámci organizací; 
vyzývá agentury, aby o záležitostech 
spojených se základními právy rozvíjely 
pravidelný dialog s organizacemi 
občanské společnosti a důležitými 
mezinárodními organizacemi; dále je 
vyzývá, aby se dodržování základních práv 
stalo základním referenčním prvkem 
v rámci spolupráce dotčené agentury 
s externími subjekty, zejména s členy 
vnitrostátních správních orgánů, s nimiž 
spolupracují na operační úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Romana Tomc, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek;

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek a většinou 
souvisí s řádným finančním řízením 
a správností; vybízí agentury Unie, aby 
dále zlepšovaly své postupy pro zadávání 
veřejných zakázek tak, aby byla v plném 
rozsahu dodržována platná pravidla 
a uzavírány ekonomicky nejvýhodnější 
veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek;

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek; naléhavě 
vyzývá agentury Unie, aby zlepšily své 
postupy zadávání veřejných zakázek tak, 
aby byly v souladu s příslušnými právními 
předpisy a vedly k ekonomicky 
nejvýhodnějším nákupům a aby přitom 
dodržovaly zásady transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení 
a nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek;

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek; vybízí 
agentury Unie, aby dále zlepšovaly své 
postupy pro zadávání veřejných zakázek 
tak, aby byla v plném rozsahu dodržována 
platná pravidla, zásady transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení 
a nediskriminace a uzavírány ekonomicky 
nejvýhodnější veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek;

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek; domnívá se, 
že zajištění řádného provádění postupů 
zadávání veřejných zakázek má zásadní 
význam pro zajištění transparentního 
a účinného využívání finančních 
prostředků EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek;

5. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2019, se obdobně jako v předchozích 
letech týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek; vybízí 
agentury Unie, aby zajistily udržitelné 
zadávání veřejných zakázek, které  
nepodporuje daňové podvody a nekalou 
hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Romana Tomc, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje znepokojení nad velmi 
vysokou mírou přenosů v některých 
agenturách, což by mohlo naznačovat 
různé nedostatky, včetně nedostatečného 
rozpočtového plánování;

6. vyjadřuje znepokojení nad velmi 
vysokou mírou přenosů v některých 
agenturách, což by mohlo naznačovat 
různé nedostatky, včetně nedostatečného 
rozpočtového plánování, což je v rozporu 
se zásadou ročního rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. se znepokojením konstatuje, že 
v roce 2019 tvořily ženy pouze 34 % 1a 
členů nejvyšších rozhodovacích orgánů 
všech agentur Unie, a v této souvislosti 
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žádá, aby agentury Unie v budoucnu 
předkládaly údaje o genderové 
vyváženosti pro všechny kategorie 
vedoucích pracovníků; vybízí v této 
souvislosti agentury Unie, aby řešily 
rovnováhu rodinného a pracovního života 
svých zaměstnanců a genderovou 
vyváženost v rámci vedení; 
__________________
1a https://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_adm

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti (ELA) byl zřízen 
v březnu 2018 a zahájil svou činnost v 
říjnu 2019; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
byl orgán ELA bez zbytečného odkladu 
plně funkční s cílem zlepšit uplatňování 
a prosazování práva Unie v oblasti 
mobility pracovních sil a koordinace 
sociálního zabezpečení s cílem zajistit 
spravedlivou mobilitu a účinné 
přeshraniční prosazování práv 
pracovníků; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je třeba zajistit dostatečné finanční 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že transparentnost 
a povědomí občanů o existenci agentur 
Unie jsou důležité z hlediska jejich 
demokratické odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. poukazuje na to, že orgán ELA 
pomůže zajistit, aby byla pravidla Unie 
týkající se pracovní mobility a koordinace 
sociálního zabezpečení vymáhána účinně 
a spravedlivě, bude podporovat spolupráci 
vnitrostátních orgánů při vymáhání těchto 
pravidel a usnadní občanům a podnikům 
využívání přínosů vnitřního trhu; 
domnívá se, že ačkoli se čtyři agentury 
(Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA) 
zaměřují zejména na výzkum, mohly by 
užitečným způsobem podporovat práci 
orgánu ELA a podílet se na ní;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. připomíná, že v agenturách Unie 
je třeba zajistit vyvážené zastoupení žen 
a mužů v souladu se základními 
nařízeními, kterými se agentury zřizují;
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Or. en


