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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. odnotowuje jednoczesną publikację planów działania inicjujących przegląd rozporządzeń 

ustanawiających trzy trójstronne agencje Unii: CEDEFOP, EU-OSHA oraz Eurofund; 

podkreśla, że w ramach przeglądów należy zachować kluczową rolę tych cieszących się 

doskonałą opinią agencji, a także utrzymać ich trójstronny charakter, zapewniając 

aktywny udział władz krajowych, związków zawodowych oraz przedstawicieli 

pracodawców w ich zarządzaniu i funkcjonowaniu;  

2. potwierdza, że dyskusja nad projektami rocznych programów prac i wieloletnich strategii 

agencji we właściwych komisjach przyczynia się do odzwierciedlania w strategiach i 

programach aktualnych priorytetów politycznych, ale podkreśla potrzebę dostosowania 

cyklu budżetowego UE do strategii „Europa 2020”, aby możliwe było pełne 

monitorowanie i kompleksowa sprawozdawczość z wyników poszczególnych agencji w 

kontekście ich wkładu w realizację celów strategii „Europa 2020”; 

3. przyznaje, że ograniczenia liczby pracowników dokonano z wielkim trudem, i sprzeciwia 

się dalszym cięciom, które zmniejszyłyby zdolność agencji do wypełniania swoich 

mandatów; 

4. uznaje dobrą praktykę współpracy między agencjami w dziedzinie warunków życia i 

pracy, szkolenia zawodowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, która maksymalizuje 

synergię i współpracę oraz wzmacnia komplementarność; z zadowoleniem przyjmuje 

również wymianę dobrych praktyk między Komisją a agencjami i zachęca do 

kontynuowania takiej wymiany; podkreśla jednak, że w celu zapewnienia oszczędności 

kosztowej można uzyskać większą synergię; 

5. docenia starania Komisji i agencji oraz poczynione postępy w zakresie wdrażania planu 

działania; uważa, że zapewni to bardziej zrównoważone zarządzanie, poprawę 

efektywności i rozliczalności oraz większą spójność. 

6. w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wytyczne wydane przez Komisję w 

porozumieniu z agencjami dotyczące wskaźników wydajności mających na celu ocenę 

wyników osiąganych przez dyrektorów wykonawczych agencji, jak również wytyczne 

opracowane przez Komisję w celu przyjęcia przez agencje przepisów wykonawczych 

dotyczących zatrudnienia pracowników; oczekuje, że będą one zawierały dalsze 

uproszczenia związane z oszczędnością czasu i zasobów; 

7. zwraca zasadniczą uwagę na znaczenie społecznych aspektów umowy o siedzibie agencji 

z krajami przyjmującymi, takich jak przewidywalność warunków socjalnych i bytowych 

pracowników (opłaty szkolne, kwestie statusu itd.); w związku z tym wzywa przyjmujące 

państwa członkowskie, które jeszcze nie podpisały takiej umowy, aby jak najszybciej to 

uczyniły. 
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