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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude hrát významnou úlohu v souvislosti 
s přeshraničním pohybem pracovní síly. Jelikož ženy bývají častěji a mnohdy nedobrovolně 
zaměstnány za nejistých pracovních podmínek, je důležité zavést opatření k zajištění rovnosti 
žen a mužů i v této oblasti.

Toto stanovisko usiluje o začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do oblasti pravomocí 
Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Cílem je v prvé řadě začlenit genderové hledisko 
do provádění politického cyklu. Stanovisko navrhuje provádění posouzení dopadu na rovnost 
žen a mužů a zahrnutí specifických ukazatelů do ročních a víceletých programů, uplatňování 
genderového rozpočtování, zohlednění genderového hlediska při monitorování a podávání 
zpráv, sběr údajů rozčleněných podle pohlaví a koordinace s Evropským institutem pro 
rovnost žen a mužů (EIGE).

Zadruhé se stanovisko zaměřuje na úkoly Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Jedním 
z nich je usnadňovat přístup k informacím, a v této souvislosti by měl orgán poskytovat 
konkrétní informace o politikách EU zaměřených na zlepšení genderové rovnosti v oblasti 
pracovní politiky. Pokud jde o úkol usnadňovat sdílení osvědčených postupů a odhalovat 
případné nedostatky, orgán by měl také vypracovat analýzu v oblasti koordinace sociálního 
zabezpečení se zvláštní kapitolou věnovanou genderovým otázkám.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl 
zajistit, aby bylo jeho strukturální složení genderově vyvážené a aby mezi zainteresovanými 
stranami byly zastoupeny organizace hájící práva žen.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Orgán by měl být činný v 
oblastech, jako je přeshraniční mobilita 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení, včetně volného pohybu 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilních služeb. Rovněž by měl posílit 
spolupráci mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce. Pokud se 
orgán v průběhu výkonu svých činností 

(6) Orgán by měl být činný v 
oblastech, jako je přeshraniční mobilita 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení, včetně volného pohybu 
pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce 
mobilních služeb. Rovněž by měl posílit 
spolupráci mezi členskými státy při řešení 
problematiky nehlášené práce, nejisté 
práce, jakož i nucené práce a 



PE623.716v03-00 4/28 AD\1164213CS.docx

CS

dozví o předpokládaných nesrovnalostech, 
a to i v oblastech práva Unie přesahujících 
jeho oblast působnosti, jako je porušení 
pracovních podmínek, pravidel v oblasti 
zdraví a bezpečnosti nebo zaměstnávání 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí, měl by mít 
možnost o těchto předpokládaných 
nesrovnalostech v případě potřeby podat 
zprávu a v uvedených záležitostech 
spolupracovat s Komisí, příslušnými 
institucemi Unie a vnitrostátními orgány.

vykořisťování, společností typu poštovní 
schránka, podvodných společností, 
fiktivních samostatně výdělečně činných 
osob a společností, které kryjí 
obchodování s lidmi a sítě otrocké práce, 
jimž jsou zejména vystaveny pracující 
ženy. Pokud se orgán v průběhu výkonu 
svých činností dozví o předpokládaných 
nesrovnalostech, a to i v oblastech práva 
Unie přesahujících jeho oblast působnosti, 
jako je porušení pracovních podmínek, 
pravidel v oblasti zdraví a bezpečnosti 
nebo zaměstnávání neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí, měl by mít možnost o těchto 
předpokládaných nesrovnalostech v 
případě potřeby podat zprávu a v 
uvedených záležitostech spolupracovat s 
Komisí, příslušnými institucemi Unie a 
vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Orgán by měl přispívat k usnadnění 
volného pohybu pracovníků upraveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/201139, ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/54/EU40 a v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/58941. Měl 
by usnadnit vysílání pracovníků upravené 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES42 a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně 
podpory prosazování těchto ustanovení 
provedených prostřednictvím všeobecně 
použitelných kolektivních smluv v souladu 
s postupy členských států. Orgán by měl 
přispívat ke koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení upravené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/200444, v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v 

(7) Orgán by měl přispívat k usnadnění 
volného pohybu pracovníků upraveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/201139, ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/54/EU40 a v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/58941. Měl 
by usnadnit vysílání pracovníků upravené 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES42 a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/67/EU43, včetně 
podpory prosazování těchto ustanovení 
provedených prostřednictvím všeobecně 
použitelných kolektivních smluv v souladu 
s postupy členských států. Orgán by měl 
přispívat ke koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení upravené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
883/200444, v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 987/200945, v 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady 
(ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) 
č. 574/7248.

nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1231/201046, jakož i nařízení Rady 
(ES) č. 1408/7147 a nařízení Rady (ES) č.
574/7248. Orgán by se měl také podílet na 
boji pro obchodování s lidmi, ať již k 
sexuálnímu zneužívání, na práci, k 
odebrání orgánů nebo k práci v 
domácnosti a chránit pracovníky před 
nucenou prací v Evropě. Vzhledem k 
tomu, že obchodování s lidmi je složitým 
jevem nadnárodní povahy, proti kterému 
lze účinně bojovat pouze tehdy, pokud 
orgány a instituce EU a členské státy 
budou koordinovat svůj postup s cílem 
zabránit situaci, kdy si zločinecké skupiny 
a jednotlivci vybírají místo s výhodnějším 
soudním řízením (tzv. forum shopping), a 
pokud se budou zaměřovat zejména na 
určení a ochranu potenciálních a 
skutečných obětí z uceleného 
mezirezortního pohledu. Orgán by proto 
mohl hrát důležitou úlohu při boji proti 
obchodování s lidmi tím, že by inicioval 
a/nebo usnadňoval kontroly a 
přeshraniční inspekce, a tím, že by dbal 
na zohledňování hlediska rovnosti žen a 
mužů při inspekcích práce, aniž by však 
nahrazoval vnitrostátní inspekce a 
vnitrostátní činnosti vymáhání práva.

_________________ _________________

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 
(Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 
(Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
opatřeních usnadňujících výkon práv 
udělených pracovníkům v souvislosti s 
jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 
30.4.2014, s. 8).

40 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
opatřeních usnadňujících výkon práv 
udělených pracovníkům v souvislosti s 
jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 
30.4.2014, s. 8).

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 
o Evropské síti služeb zaměstnanosti 
(EURES), přístupu pracovníků ke službám 
mobility a další integraci trhů práce 
a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 
a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 
o Evropské síti služeb zaměstnanosti 
(EURES), přístupu pracovníků ke službám 
mobility a další integraci trhů práce 
a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 
a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 
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22.4.2016, s. 1.) 22.4.2016, s. 1.)

42 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o 
vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb (Úř. věst. 18, 21.1.1997, s. 1).

43 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 
o prosazování směrnice 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a o změně nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 
2014, s. 11).

43 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 
o prosazování směrnice 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb a o změně nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 28.5. 
2014, s. 11).

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 
1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 
1, oprava Úř. věst. L 200, 7.6.2004, s. 1).

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. 
L 284, 30.10.2009, s. 1).

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. 
L 284, 30.10.2009, s. 1).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 
2010, kterým se rozšiřuje působnost 
nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 
987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, 
na které se tato nařízení dosud nevztahují 
pouze z důvodu jejich státní příslušnosti 
(Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 
2010, kterým se rozšiřuje působnost 
nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 
987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, 
na které se tato nařízení dosud nevztahují 
pouze z důvodu jejich státní příslušnosti 
(Úř. věst. L 344, 29.12.2010, s. 1).

47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 
14. června 1971 o uplatňování systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a 
jejich rodinné příslušníky pohybující se v 
rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 
5.7.1971 s. 2).

47 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 
14. června 1971 o uplatňování systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a 
jejich rodinné příslušníky pohybující se v 
rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 
5.7.1971 s. 2).

48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 
21. března 1972, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 
1408/71 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 

48 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 
21. března 1972, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 
1408/71 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
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samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 
1).

samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 
1).

Odůvodnění

Orgán by se mohl a měl podílet na boji proti obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi je 
definováno v článku 2 směrnice 2011/36/EU jako najímání, převoz, převod, ukrývání nebo 
příjem osob, včetně výměny či předání kontroly nad těmito osobami, za použití hrozeb, síly či 
jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití moci či zranitelného postavení nebo 
poskytnutím či obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, jež má kontrolu nad 
jinou osobou, za účelem vykořisťování; vzhledem k tomu, že vykořisťování zahrnuje 
přinejmenším využívání jiných osob k prostituci nebo jiné formy sexuálního vykořisťování, 
nucenou práci nebo služby, včetně žebrání, otroctví či praktiky podobné otroctví, nevolnictví 
nebo využívání jiných osob k trestné činnosti či odebrání orgánů. Oběti obchodování pak 
nalézáme v různých legálních i nelegálních činnostech, mj. působí v zemědělství, ve 
zpracování potravin, v erotickém průmyslu, v oblasti pomoci v domácnosti, ve výrobě, v 
pečovatelských službách a úklidových službách a v dalších oblastech (zejména v různých 
druzích služeb). Většina identifikovaných obětí obchodování s lidmi pochází z některé ze zemí 
EU. Podle „První zprávy Komise o pokroku při boji proti obchodování s lidmi“ (z roku 2016) 
byly dvě třetiny (67 %) oficiálně identifikovaných obětí v EU předmětem obchodování za 
účelem sexuálního vykořisťování; 21 % k dalším druhům nucené práce.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za tímto účelem by měl orgán také 
spolupracovat s dalšími relevantními 
iniciativami a sítěmi Unie, zejména 
evropskou sítí veřejných služeb 
zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European 
Enterprise Network55, kontaktním místem 
pro hranice56 a systémem SOLVIT57, jakož 
i s relevantními vnitrostátními útvary, např. 
subjekty na podporu rovného zacházení a 
na podporu pracovníků Unie a jejich 
rodinných příslušníků, které určily členské 
státy podle směrnice 2014/54/EU, a 
vnitrostátními kontaktními místy určenými 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat 
informace o zdravotní péči. Orgán by měl 

(12) Za tímto účelem by měl orgán také 
spolupracovat s dalšími relevantními 
iniciativami a sítěmi Unie, zejména 
evropskou sítí veřejných služeb 
zaměstnanosti (VSZ)54, sítí European 
Enterprise Network55, Evropskou 
konfederací odborových svazů (EKOS), 
kontaktním místem pro hranice56 a 
systémem SOLVIT57, jakož i s 
relevantními vnitrostátními útvary, např. 
subjekty na podporu rovného zacházení a 
na podporu pracovníků Unie a jejich 
rodinných příslušníků, které určily členské 
státy podle směrnice 2014/54/EU, a 
vnitrostátními kontaktními místy určenými 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
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také zkoumat synergie s navrhovaným 
evropským elektronickým průkazem 
služeb59, zejména s ohledem na ty případy, 
v nichž se členské státy rozhodnou pro 
předkládání ohlášení týkajících se 
vyslaných pracovníků pomocí platformy 
pro elektronický průkaz. Orgán by měl 
nahradit Komisi v řízení Evropského 
koordinačního úřadu Evropské sítě služeb 
zaměstnanosti („EURES“) zřízeného 
nařízením (EU) 2016/589, včetně 
vymezení potřeb uživatele a funkčních 
požadavků na efektivitu portálu EURES i 
souvisejících služeb informačních 
technologií, avšak s výjimkou poskytování 
informačních technologií, provozu a 
rozvoje infrastruktury informačních 
technologií, které budou nadále 
zajišťovány Komisí.

Rady 2011/24/EU58 s cílem poskytovat 
informace o zdravotní péči. Orgán by měl 
také zkoumat synergie s navrhovaným 
evropským elektronickým průkazem 
služeb59, zejména s ohledem na ty případy, 
v nichž se členské státy rozhodnou pro 
předkládání ohlášení týkajících se 
vyslaných pracovníků pomocí platformy 
pro elektronický průkaz. Orgán by měl 
nahradit Komisi v řízení Evropského 
koordinačního úřadu Evropské sítě služeb 
zaměstnanosti („EURES“) zřízeného 
nařízením (EU) 2016/589, včetně 
vymezení potřeb uživatele a funkčních 
požadavků na efektivitu portálu EURES i 
souvisejících služeb informačních 
technologií, avšak s výjimkou poskytování 
informačních technologií, provozu a 
rozvoje infrastruktury informačních 
technologií, které budou nadále 
zajišťovány Komisí.

_________________ _________________

54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 
2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými 
službami zaměstnanosti (VSZ) 
(Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 32).

54 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 
2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými 
službami zaměstnanosti (VSZ) 
(Úř. věst. 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 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU, COM (2017) 
534.

56 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU, COM (2017) 
534.

57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 
o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. 
věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

57 Doporučení Komise ze dne 17. září 2013 
o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT (Úř. 
věst. L 249, 19.9.2013, s. 10).

58 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

58 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 
uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 
45).

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

59 COM(2016) 824 final a COM(2016) 823 
final.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se posílila schopnost 
členských států řešit nesrovnalosti s 
přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu 
Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, 
měl by orgán podporovat vnitrostátní 
orgány při provádění vzájemně sladěných a 
společných inspekcí mimo jiné tak, že 
usnadní jejich provádění v souladu s 
článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly 
by být provedeny na žádost členských států 
nebo po dohodě s členskými státy, vznese-
li orgán návrh. Orgán by měl členským 
státům podílejícím se na vzájemně 
sladěných nebo společných inspekcích 
poskytovat strategickou, logistickou a 
technickou podporu, přičemž by měly být 
zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. 
Inspekce by měly být prováděny po 
dohodě s dotyčnými členskými státy a 
měly by probíhat v naprostém souladu s 
právním rámcem vnitrostátního práva 
dotyčných členských států, které by měly 
na základě výsledků vzájemně sladěných a 
společných inspekcí přijmout navazující 
opatření v souladu se svým vnitrostátním 
právem.

(14) Aby se posílila schopnost 
členských států řešit nesrovnalosti s 
přeshraničním rozměrem ve vztahu k právu 
Unie v rámci oblasti působnosti orgánu, 
měl by orgán podporovat vnitrostátní 
orgány při provádění vzájemně sladěných a 
společných inspekcí, zohledňujících 
genderové hledisko, mimo jiné tak, že 
usnadní jejich provádění v souladu s 
článkem 10 směrnice 2014/67/EU. Měly 
by být provedeny na žádost členských států 
nebo po dohodě s členskými státy, vznese-
li orgán návrh. Orgán by měl členským 
státům podílejícím se na vzájemně 
sladěných nebo společných inspekcích 
poskytovat strategickou, logistickou a 
technickou podporu, přičemž by měly být 
zcela dodrženy požadavky na důvěrnost. 
Inspekce by měly být prováděny po 
dohodě s dotyčnými členskými státy a 
měly by probíhat v naprostém souladu s 
právním rámcem vnitrostátního práva 
dotyčných členských států, které by měly 
na základě výsledků vzájemně sladěných a 
společných inspekcí přijmout navazující 
opatření v souladu se svým vnitrostátním 
právem.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo možné sledovat vznikající 
trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, 
jako je mobilita pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení, měl by orgán 
vyvíjet analytické schopnosti, jakož i 
schopnosti posuzování rizik. To by mělo 

(15) Aby bylo možné sledovat vznikající 
trendy, výzvy nebo mezery v oblastech, 
jako je mobilita pracovní síly a koordinace 
sociálního zabezpečení, měl by orgán 
vyvíjet analytické schopnosti, jakož i 
schopnosti posuzování rizik. To by mělo 
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zahrnovat provádění analýz a studií v 
oblasti trhu práce, jakož i vzájemná 
hodnocení. Orgán by měl monitorovat 
potenciální nerovnováhy, pokud jde o 
dovednosti a přeshraniční toky pracovní 
síly, včetně jejich možného dopadu na 
územní soudržnost. Orgán by měl také 
podporovat posuzování rizik uvedené v 
článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by 
měl zajistit synergie a doplňkovost s 
dalšími agenturami, službami nebo sítěmi 
Unie. Mělo by sem patřit také získávání 
vstupních údajů ze sítě SOLVIT a 
podobných služeb o opakujících se 
problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci 
a podniky při výkonu svých práv v 
oblastech spadajících do oblasti působnosti 
orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a 
zefektivnit činnosti související se sběrem 
údajů stanovené v příslušném právu Unie v 
rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské 
státy by to neznamenalo vznik žádných 
nových oznamovacích povinností.

zahrnovat provádění analýz a studií v 
oblasti trhu práce, jakož i vzájemná 
hodnocení, a vždy by při tom mělo být 
zohledněno genderové hledisko a použity 
genderové ukazatele. Orgán by měl 
monitorovat potenciální nerovnováhy, 
pokud jde o dovednosti a přeshraniční toky 
pracovní síly a genderové hledisko, včetně 
jejich možného dopadu na územní a 
sociální soudržnost. Orgán by měl také 
podporovat posuzování rizik uvedené v 
článku 10 směrnice 2014/67/EU. Orgán by 
měl zajistit synergie a doplňkovost s 
dalšími agenturami, službami nebo sítěmi 
Unie. Mělo by sem patřit také získávání 
vstupních údajů ze sítě SOLVIT a 
podobných služeb o opakujících se 
problémech, s nimiž se potýkají jednotlivci 
a podniky při výkonu svých práv v 
oblastech spadajících do oblasti působnosti 
orgánu. Orgán by měl rovněž usnadnit a 
zefektivnit činnosti související se sběrem 
údajů stanovené v příslušném právu Unie v 
rámci jeho oblasti působnosti. Pro členské 
státy by to neznamenalo vznik žádných 
nových oznamovacích povinností.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Orgán by měl pro účely posílení 
kapacity vnitrostátních orgánů a zlepšení 
soudržnosti při uplatňování práva Unie v 
rámci své oblasti působnosti poskytovat 
vnitrostátním orgánům operativní podporu, 
a to mimo jiné tím, že se vypracují 
praktické pokyny, stanoví se programy 
odborné přípravy a vzájemného učení, 
podpoří se projekty vzájemné pomoci, 
usnadní se výměny zaměstnanců, jako jsou 
výměny uvedené v článku 8 směrnice 
2014/67/EU, a členským státům se 
poskytne pomoc s organizací osvětových 
kampaní, v jejichž rámci budou jednotlivci 

(16) Orgán by měl pro účely posílení 
kapacity vnitrostátních orgánů a zlepšení 
soudržnosti při uplatňování práva Unie v 
rámci své oblasti působnosti poskytovat 
vnitrostátním orgánům operativní podporu, 
a to mimo jiné tím, že se vypracují 
praktické pokyny, stanoví se programy 
odborné přípravy a vzájemného učení, 
podpoří se projekty vzájemné pomoci, do 
školení nových i dosavadních inspektorů 
budou začleněny genderové otázky, 
usnadní se výměny zaměstnanců, jako jsou 
výměny uvedené v článku 8 směrnice 
2014/67/EU, a členským státům se 
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a zaměstnavatelé informováni o svých 
právech a povinnostech. Orgán by měl 
podporovat výměnu, šíření a přejímání 
osvědčených postupů.

poskytne pomoc s organizací osvětových 
kampaní, v jejichž rámci budou jednotlivci 
a zaměstnavatelé informováni o svých 
právech a povinnostech. Orgán by měl 
podporovat výměnu, šíření a přejímání 
osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Orgán by měl spolupracovat s 
dalšími agenturami Unie v rámci jejich 
příslušných pravomocí, zejména s 
agenturami působícími v oblastech 
zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž 
by měl vycházet z jejich odborných 
poznatků a maximalizovat synergie: s 
Evropskou nadací pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound), 
Evropským střediskem pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop), 
Evropskou agenturou pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a
Evropskou nadací odborného vzdělávání 
(ETF), jakož i – pokud jde o boj proti 
organizované trestné činnosti včetně 
obchodování s lidmi – s Agenturou 
Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol) a Agenturou 
Evropské unie pro justiční spolupráci v 
trestních věcech (Eurojust).

(30) Orgán by měl spolupracovat s 
dalšími agenturami Unie v rámci jejich 
příslušných pravomocí, zejména s 
agenturami působícími v oblastech 
zaměstnanosti a sociálních věcí, přičemž 
by měl vycházet z jejich odborných 
poznatků a maximalizovat synergie: s 
Evropskou nadací pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound), 
Evropským střediskem pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop), 
Evropskou agenturou pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA),
Evropskou nadací odborného vzdělávání 
(ETF) a Evropským institutem pro rovnost 
žen a mužů (EIGE), jakož i – pokud jde o 
boj proti organizované trestné činnosti 
včetně obchodování s lidmi – s Agenturou 
Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol) a Agenturou 
Evropské unie pro justiční spolupráci v 
trestních věcech (Eurojust).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Již z definice zahrnuje cíl 
spravedlivé mobility respektování rovnosti 
žen a mužů a odstranění nerovností mezi 
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muži a ženami v souladu s čl. 157 odst. 3 
SFEU, který umožňuje Unii přijímat 
právní předpisy s cílem zajistit rovné 
příležitosti a rovné zacházení, pokud jde o 
zaměstnání a pracovní podmínky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Rovnost žen a mužů je sice na 
úrovni EU zavedeným principem pro 
mobilní a přeshraniční pracovníky, v 
důsledku obrovských rozdílů a nerovností 
mezi členskými státy jsou však 
zaměstnankyně stále více ohroženy 
narůstajícím rozdílem v platech a 
důchodech a ztrátou požitků při přeložení, 
vyslání nebo přeshraničním 
zaměstnávání.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Dodržování zásad rovnosti žen a 
mužů a úsilí o odstranění nerovností mezi 
ženami a muži je stanoveno ve Smlouvě o 
fungování Evropské unie, konkrétně v 
jejím čl. 157 odst. 3, který stanoví, že Unie 
přijímá legislativní akty, aby zajistila 
uplatnění zásady rovných příležitostí a 
rovného zacházení v otázkách práce a 
zaměstnanosti, zatímco čl. 157 odst. 4 
Smlouvy umožňuje členskému státu 
zachovat nebo zavést opatření poskytující 
zvláštní výhody pro usnadnění profesní 
činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo 
pro předcházení nevýhodám v profesní 
kariéře či jejich vyrovnávání.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům přístup k informacím o 
jejich právech a povinnostech, jakož i k 
souvisejícím službám;

a) usnadňuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům i subjektům, které je 
zastupují, přístup k informacím o jejich 
právech a povinnostech, jakož i k 
souvisejícím službám, včetně informací o 
nárocích na důchod a o mateřské, 
otcovské, rodičovské a pečovatelské 
dovolené;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporuje spolupráci mezi 
členskými státy při přeshraničním 
prosazování příslušných právních předpisů 
Unie, včetně usnadňování společných 
inspekcí;

b) podporuje spolupráci mezi 
členskými státy při přeshraničním 
prosazování příslušných právních předpisů 
Unie, včetně usnadňování společných 
inspekcí zohledňujících genderové 
hledisko;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadňuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům přístup k informacím o 
jejich právech a povinnostech v 
přeshraničních situacích, jakož i přístup ke 
službám v oblasti přeshraniční mobility 
pracovní síly v souladu s články 6 a 7;

a) usnadňuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům, a spolu s nimi i 
subjektům, které je zastupují, přístup k 
informacím o jejich právech a 
povinnostech a mzdách v přeshraničních 
situacích, jakož i přístup ke službám v 
oblasti přeshraniční mobility pracovní síly 
v souladu s články 6 a 7;
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) koordinuje a podporuje vzájemně 
sladěné a společné inspekce v souladu s 
články 9 a 10;

c) koordinuje a podporuje vzájemně 
sladěné a společné inspekce zohledňující 
genderové hledisko v souladu s články 9 a 
10;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádí analýzy a posouzení rizik v 
souvislosti s přeshraniční mobilitou
pracovní síly v souladu s článkem 11;

d) iniciuje analýzy a provádí 
posouzení rizik, přičemž plně využívá 
výsledky stávající výzkumné činnosti nebo 
žádá o výzkum nový a využívá také 
genderových ukazatelů vytvořených 
jinými relevantními agenturami EU, 
zejména institutem EIGE a nadací 
Eurofound, v otázkách přeshraniční 
mobility pracovní síly, v souladu s článkem 
11;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) podporuje členské státy v boji proti 
obchodování s lidmi v Evropě

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje příslušné informace o 
právech a povinnostech jednotlivců v 
situacích přeshraniční mobility pracovní 
síly;

a) poskytuje příslušné informace o 
právech a povinnostech jednotlivců v 
situacích přeshraniční mobility pracovní 
síly, včetně informací o jejich nárocích na 
důchod a o mateřské, otcovské, rodičovské 
a pečovatelské dovolené;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporuje příležitosti k posílení 
mobility pracovní síly, mimo jiné 
prostřednictvím pokynů ohledně přístupu k 
učení a jazykovým školením;

b) podporuje rovné příležitosti k 
posílení mobility pracovní síly pro 
jednotlivce a rodiny, mimo jiné 
prostřednictvím pokynů ohledně přístupu k 
učení a jazykovým školením;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán poskytuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům služby v zájmu 
usnadnění mobility pracovní síly v celé 
EU. Za tímto účelem orgán:

1. Orgán poskytuje jednotlivcům a 
zaměstnavatelům a subjektům, které je 
zastupují, služby v zájmu usnadnění 
mobility pracovní síly v celé Unii při 
plném dodržení práv zakotvených ve 
Smlouvách a v Listině základních práv
EU a kodifikovaných v evropském pilíři 
sociálních práv a při plném respektování 
autonomie sociálních partnerů a 
vnitrostátních systémů kolektivního 
vyjednávání. Za tímto účelem orgán:

Pozměňovací návrh 20
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporuje rozvoj iniciativ 
posilujících přeshraniční mobilitu 
jednotlivců, včetně cílených režimů 
mobility;

a) podporuje rozvoj iniciativ 
posilujících přeshraniční mobilitu 
jednotlivců, včetně cílených režimů 
mobility a přístupů zohledňujících 
genderové hledisko;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spolupracuje v rámci jiných 
iniciativ a sítí Unie, jako je evropská síť 
veřejných služeb zaměstnanosti, síť 
European Enterprise Network, kontaktní 
místo pro hranice, a to zejména za účelem 
identifikace a překonání přeshraničních 
překážek bránících mobilitě pracovní síly;

c) spolupracuje v rámci jiných 
iniciativ a sítí Unie, jako je evropská síť 
veřejných služeb zaměstnanosti, síť 
European Enterprise Network, Evropská 
konfederace odborových svazů (EKOS) a 
kontaktní místo pro hranice a institut 
EIGE, a to zejména za účelem identifikace 
a překonání přeshraničních překážek 
bránících mobilitě pracovní síly;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán řídí Evropský koordinační 
úřad portálu EURES a zajišťuje, aby plnil 
své povinnosti v souladu s článkem 8 
nařízení (EU) 2016/589, kromě 
technického provozu a rozvoje portálu 
EURES a souvisejících služeb 
informačních technologií, které bude i 
nadále řídit Komise. Orgán, za který nese 
odpovědnost výkonný ředitel, jak je 
stanoveno v čl. 23 odst. 4 písm. k), zajistí, 
aby tato činnost byla v plném souladu s 
požadavky příslušných právních předpisů o 

2. Orgán řídí Evropský koordinační 
úřad portálu EURES a zajišťuje, aby plnil 
své povinnosti v souladu s článkem 8 
nařízení (EU) 2016/589, kromě 
technického provozu a rozvoje portálu 
EURES a souvisejících služeb 
informačních technologií, které bude i 
nadále řídit Komise. Orgán, za který nese 
odpovědnost výkonný ředitel, jak je 
stanoveno v čl. 23 odst. 4 písm. k), zajistí, 
aby tato činnost byla v plném souladu s 
požadavky příslušných právních předpisů o 
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ochraně údajů, včetně požadavku jmenovat 
pověřence pro ochranu osobních údajů v 
souladu s článkem 37.

ochraně údajů a o přístupnosti, včetně 
požadavku jmenovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů v souladu s 
článkem 37.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporuje a sdílí osvědčené 
postupy;

c) podporuje a sdílí osvědčené 
postupy při provádění práva Unie, a to i 
pokud jde o rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem, odstraňování rozdílů 
v odměňování a důchodech žen a mužů a 
maximální pracovní dobu;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinace vzájemně sladěných a 
společných inspekcí

Koordinace vzájemně sladěných a 
společných inspekcí zohledňujících 
genderové hledisko

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost jednoho nebo několika 
členských států orgán koordinuje vzájemně 
sladěné nebo společné inspekce v oblastech 
spadajících do pravomocí orgánu. Žádost 
může zaslat jeden nebo několik členských 
států. Provedení vzájemně sladěné nebo 
společné inspekce může dotčeným 
orgánům členských států rovněž navrhnout 

1. Na žádost jednoho nebo několika 
členských států orgán koordinuje vzájemně 
sladěné nebo společné inspekce v oblastech 
spadajících do pravomocí orgánu. Žádost 
může zaslat jeden nebo několik členských 
států. Provedení vzájemně sladěné nebo 
společné inspekce zohledňující genderové 
hledisko může dotčeným orgánům 
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sám orgán. členských států rovněž navrhnout sám 
orgán, zvláště v případech, kdy obdrží 
zprávy od soukromých osob nebo skupin 
osob nebo subjektů, které je zastupují, 
týkající se závažného porušování právních 
předpisů Unie, pokud jde o přeshraniční 
mobilitu pracovníků.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Když se orgán členského státu 
rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné 
nebo společné inspekce uvedené v odstavci 
1, nebo tuto inspekci neprovést, s 
dostatečným předstihem písemně 
informuje orgán o důvodech takového 
rozhodnutí. V takových případech orgán 
informuje orgány ostatních dotčených 
členských států.

2. Když se orgán členského státu 
rozhodne neúčastnit se vzájemně sladěné 
nebo společné inspekce uvedené v odstavci 
1 zohledňující genderové hledisko, nebo 
tuto inspekci neprovést, s dostatečným 
předstihem písemně informuje orgán o 
důvodech takového rozhodnutí. V 
takových případech orgán informuje 
orgány ostatních dotčených členských 
států.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Organizace vzájemně sladěné nebo 
společné inspekce proběhne na základě 
předchozí dohody všech zúčastněných 
členských států prostřednictvím jejich 
národních styčných úředníků. Odmítne-li 
jeden nebo více členských států se 
vzájemně sladěné nebo společné inspekce 
zúčastnit, mohou orgány ostatních 
členských států zamýšlenou vzájemně 
sladěnou nebo společnou inspekci v 
případě potřeby provést pouze v 
zúčastněných členských státech. Členské 
státy, které se rozhodly se inspekce 
neúčastnit, uchovají informace o 

3. Organizace vzájemně sladěné nebo 
společné inspekce zohledňující genderové 
hledisko proběhne na základě předchozí 
dohody všech zúčastněných členských 
států prostřednictvím jejich národních 
styčných úředníků. Odmítne-li jeden nebo 
více členských států se vzájemně sladěné 
nebo společné inspekce zúčastnit, mohou 
orgány ostatních členských států 
zamýšlenou vzájemně sladěnou nebo 
společnou inspekci v případě potřeby 
provést pouze v zúčastněných členských 
státech. Členské státy, které se rozhodly se 
inspekce neúčastnit, uchovají informace o 
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zamýšlené inspekci jako důvěrné. zamýšlené inspekci jako důvěrné.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dohoda o provedení společné 
inspekce (dohoda o společné inspekci) 
mezi zúčastněnými členskými státy a 
orgánem stanoví podmínky pro provedení 
takového úkolu. Dohoda o společné 
inspekci může zahrnovat ustanovení, která 
umožní, aby společné inspekce poté, co 
budou dohodnuty a naplánovány, mohly 
proběhnout v krátkém časovém intervalu. 
Orgán stanoví vzor smlouvy.

1. Dohoda o provedení společné 
inspekce, která zohlední genderové 
hledisko, (dohoda o společné inspekci) 
mezi zúčastněnými členskými státy a 
orgánem stanoví podmínky pro provedení 
takového úkolu. Dohoda o společné 
inspekci zahrnuje ustanovení, která 
umožní, aby společné inspekce poté, co 
budou dohodnuty a naplánovány, mohly 
proběhnout v krátkém časovém intervalu. 
Orgán stanoví vzor smlouvy.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní orgány, které vzájemně 
sladěnou nebo společnou inspekci 
provádějí, předkládají orgánu zprávu o 
výsledcích, jichž se dosáhlo v jejich 
příslušných členských státech, jakož i o 
celkovém operativním průběhu této 
vzájemně sladěné nebo společné inspekce.

5. Vnitrostátní orgány, které vzájemně 
sladěnou nebo společnou inspekci 
provádějí, předkládají orgánu zprávu o 
výsledcích, jichž se dosáhlo v jejich 
příslušných členských státech, jakož i o 
celkovém operativním průběhu této 
vzájemně sladěné nebo společné inspekce, 
a to včetně údajů rozlišených podle 
pohlaví, které jsou k dispozici z těchto 
inspekcí.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Informace o vzájemně sladěných a 
společných inspekcích se zahrnou do 
čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány 
správní radě. Roční zpráva o inspekcích 
podporovaných orgánem se zahrne do jeho 
roční zprávy o činnosti.

6. Informace o vzájemně sladěných a 
společných inspekcích se zahrnou do 
čtvrtletních zpráv, jež mají být předkládány 
správní radě. Roční zpráva o inspekcích 
podporovaných orgánem, která zohledňuje 
hledisko rovnosti žen a mužů a obsahuje 
údaje rozlišené podle pohlaví a 
samostatnou kapitolu o rovnosti žen a 
mužů, se zahrne do jeho roční zprávy o 
činnosti a je veřejně šířena na 
internetových stránkách Evropského 
orgánu pro pracovní záležitosti.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán posuzuje rizika a provádí 
analýzy v souvislosti s přeshraničními toky 
pracovní síly, pokud jde o nerovnováhu na 
trhu práce, hrozby týkající se konkrétního 
odvětví a problémy, s nimiž se opakovaně 
potýkají jednotlivci a zaměstnavatelé v 
oblasti přeshraniční mobility. Za tímto 
účelem orgán zajišťuje doplňkovost s 
ostatními agenturami nebo službami Unie a 
vychází z jejich odborných znalostí, mimo 
jiné v oblastech, jako jsou prognózy 
poptávky po dovednostech a bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. Na žádost Komise 
může orgán provádět cílené hloubkové 
analýzy a studie za účelem přezkumu 
specifických otázek mobility pracovní síly.

1. Orgán posuzuje rizika a provádí 
analýzy, a to se zřetelem k genderovým 
ukazatelům, v souvislosti s přeshraničními 
toky pracovní síly, pokud jde o 
nerovnováhu na trhu práce, hrozby týkající 
se konkrétního odvětví a problémy, s nimiž 
se opakovaně potýkají jednotlivci a 
zaměstnavatelé v oblasti přeshraniční 
mobility. Za tímto účelem orgán zajišťuje 
doplňkovost s ostatními agenturami nebo 
službami Unie a vychází z jejich 
odborných znalostí, mimo jiné v oblastech, 
jako jsou prognózy poptávky po 
dovednostech a bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. Na žádost Komise může 
orgán provádět cílené hloubkové analýzy a 
studie za účelem přezkumu specifických 
otázek mobility pracovní síly. Tyto analýzy 
a studie zohledňují hledisko rovnosti žen a 
mužů a zahrnují samostatné kapitoly o 
rovnosti žen a mužů.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán podává pravidelné zprávy o 
svých zjištěních Komisi, jakož i přímo 
dotčeným členským státům, přičemž 
nastiňuje možná opatření s cílem odstranit 
zjištěné nedostatky.

3. Orgán pravidelně podává zprávu o 
svých zjištěních Komisi, jakož i přímo 
dotčeným členským státům, přičemž 
nastiňuje možná opatření s cílem odstranit 
zjištěné nedostatky. Zpráva zohledňuje 
hledisko rovnosti žen a mužů a obsahuje 
samostatnou kapitolu o rovnosti žen a 
mužů.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán sbírá statistické údaje 
shromážděné a poskytnuté členskými státy 
v oblastech práva Unie, které spadají do 
pravomocí orgánu. Orgán tím usiluje o 
zefektivnění stávajících činností 
souvisejících se sběrem údajů v uvedených 
oblastech. V příslušných případech se 
použije článek 16. V případě potřeby orgán 
naváže kontakt s Komisí (Eurostatem) a 
sdílí výsledky uvedených činností, jež 
souvisejí se sběrem údajů.

4. Orgán sbírá statistické údaje 
shromážděné, rozčleněné podle pohlaví a 
poskytnuté členskými státy v oblastech 
práva Unie, které spadají do pravomocí 
orgánu. Orgán tím usiluje o zefektivnění 
stávajících činností souvisejících se sběrem 
údajů v uvedených oblastech. V 
příslušných případech se použije článek 16. 
V případě potřeby orgán naváže kontakt s 
Komisí (Eurostatem) a Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) 
a sdílí výsledky uvedených činností, jež 
souvisejí se sběrem údajů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
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Analýza koordinace sociálního 
zabezpečení

Orgán posuzuje rizika a provádí analýzy 
přeshraniční koordinace sociálního 
zabezpečení s cílem odhalit případné 
nedostatky a označit oblasti, v nichž je 
třeba dosáhnout zlepšení. Tyto analýzy 
zahrnují samostatnou kapitolu o rovnosti 
žen a mužů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporuje výměnu a šíření 
zkušeností a osvědčených postupů, včetně 
příkladů spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány;

c) podporuje výměnu a šíření 
zkušeností a osvědčených postupů, včetně 
příkladů spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány, a to také v oblasti 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a snahy o odstranění rozdílů mezi 
muži a ženami ve výši platů a důchodů;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho z členských 
států dotčených sporem zahájí orgán 
mediační řízení před mediačním výborem, 
který byl pro tento účel zřízen v souladu s 
čl. 17 odst. 2. Mediační řízení před 
mediačním výborem může orgán zahájit 
také z vlastního podnětu – a to i na základě 
postoupení věci sítí SOLVIT –, pokud s 
tím souhlasí všechny členské státy dotčené 
sporem.

2. Na žádost jednoho z členských 
států dotčených sporem zahájí orgán 
mediační řízení před mediačním výborem, 
který byl pro tento účel zřízen v souladu s 
čl. 17 odst. 2. Mediační řízení před 
mediačním výborem může orgán zahájit 
také z vlastního podnětu – a to i na základě 
postoupení věci sítí SOLVIT –, pokud s 
tím souhlasí všechny členské státy dotčené 
sporem. Ve výjimečných případech, 
zejména při šetření závažných případů 
porušování unijního a mezinárodního 
práva ve věci boje proti obchodování s 
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lidmi, zákazu otrocké práce, daňových a 
podnikatelských podvodů (např. 
společností typu poštovní schránka) nebo 
porušování základních práv vyplývajících 
ze Smluv a z Listiny základních práv, 
může orgán přistoupit k mediaci, i když se 
nepodařilo dosáhnout konsenzu mezi 
zúčastněnými členskými státy.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise usilují o omezení 
obměny svých zástupců ve správní radě, 
aby byla zajištěna kontinuita činnosti 
správní rady. Všechny strany usilují o 
dosažení vyváženého zastoupení žen a 
mužů ve správní radě.

Členské státy a Komise usilují o omezení 
obměny svých zástupců ve správní radě, 
aby byla zajištěna kontinuita činnosti 
správní rady. Všechny strany dosáhnou
vyváženého zastoupení žen a mužů ve 
správní radě.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zástupce institutu EIGE, zástupce 
nadace Eurofound, zástupce střediska 
Cedefop, zástupce agentury EU-OSHA a 
zástupce Evropské nadace odborného 
vzdělávání mají právo účastnit se zasedání 
správní rady jako pozorovatelé s cílem 
zlepšit efektivitu těchto agentur a 
součinnost mezi nimi.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Správní rada volí z členů s hlasovacím 
právem předsedu a místopředsedu a usiluje 
o genderovou vyváženost. Předseda a 
místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou 
většinou hlasů členů správní rady, kteří 
mají hlasovací práva.

Správní rada volí z členů s hlasovacím 
právem předsedu a místopředsedu a zajistí, 
aby volba zohledňovala zásadu genderové 
vyváženosti. Předseda a místopředseda jsou 
voleni dvoutřetinovou většinou hlasů členů 
správní rady, kteří mají hlasovací práva.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) dbá na zohledňování hlediska 
rovnosti žen a mužů při všech 
relevantních činnostech a ve všech 
politikách a programech orgánu;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skupina zúčastněných stran je 
složena ze šesti zástupců sociálních 
partnerů na úrovni Unie rovnoměrně 
zastupujících odbory a organizace 
zaměstnavatelů a ze dvou zástupců 
Komise.

4. Skupina zúčastněných stran je 
složena ze šesti zástupců sociálních 
partnerů na úrovni Unie rovnoměrně 
zastupujících odbory a organizace 
zaměstnavatelů, jednoho zástupce 
organizací žen, jednoho zástupce 
platformy pro řešení problematiky 
nehlášené práce, jednoho zástupce 
Výboru odborníků pro vysílání 
pracovníků a ze dvou zástupců Komise.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členové skupiny zúčastněných 
stran jsou nominováni svými příslušnými 

5. Členové skupiny zúčastněných 
stran jsou nominováni svými příslušnými 
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organizacemi a jmenováni správní radou. 
Správní rada také jmenuje náhradníky za 
týchž podmínek jako členy, přičemž 
náhradníci automaticky zastupují členy, 
kteří jsou nepřítomni nebo u nichž existuje 
překážka výkonu funkce. V největší možné 
míře se dodržuje vhodná genderová 
vyváženost, jakož i přiměřené zastoupení 
malých a středních podniků.

organizacemi a jmenováni správní radou. 
Správní rada také jmenuje náhradníky za 
týchž podmínek jako členy, přičemž 
náhradníci automaticky zastupují členy, 
kteří jsou nepřítomni nebo u nichž existuje 
překážka výkonu funkce. Je zajištěna
vhodná genderová vyváženost, jakož i 
přiměřené zastoupení malých a středních 
podniků.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategické programování také vychází z 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů 
a z genderových ukazatelů.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Rozpočet se sestavuje s náležitým 
zohledněním zásady genderového 
rozpočtování.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě otevřeného 
a transparentního výběrového řízení.

2. Výkonného ředitele jmenuje 
správní rada ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí na základě otevřeného 
a transparentního výběrového řízení. Na 
seznamu kandidátů by měly být vyváženě 
zastoupeny ženy a muži.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud mají kandidáti v užším výběru pro 
danou pozici stejné schopnosti a 
dovednosti, upřednostní se ženy.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději pět let po datu, které je 
uvedeno v článku 51, a poté následně 
každých pět let posoudí Komise výsledky 
orgánu s ohledem na jeho cíle, mandát a 
úkoly. Hodnocení se zabývá zejména 
případnou potřebou změnit mandát orgánu 
a finančními dopady jakékoli takové 
změny, včetně dalších synergií a účinnější 
koordinace s agenturami působícími v 
oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

1. Nejpozději pět let po datu, které je 
uvedeno v článku 51, a poté následně 
každých pět let posoudí Komise výsledky 
orgánu s ohledem na jeho cíle, mandát a 
úkoly. Hodnocení se zabývá zejména 
případnou potřebou změnit mandát orgánu 
a finančními dopady jakékoli takové 
změny, včetně dalších synergií a účinnější 
koordinace s agenturami působícími v 
oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. 
Toto hodnocení zohledňuje hledisko 
rovnosti žen a mužů a obsahuje kapitolu o 
rovnosti žen a mužů.
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