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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. berie na vedomie súčasné uverejnenie plánov na začatie revízie nariadení o zriadení troch 

tripartitných agentúr Únie: Cedefop, EU-OSHA a Eurofound; zdôrazňuje, že revízie by 

mali zachovať kľúčové úlohy týchto vysoko renomovaných agentúr, ako aj ich tripartitný 

charakter, čím sa zabezpečí aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, odborov a zástupcov 

zamestnávateľov na ich riadení a fungovaní;  

2. opätovne potvrdzuje, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a 

viacročných stratégiách agentúr v gestorských výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto 

programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, ale zdôrazňuje potrebu zosúladiť 

rozpočtový cyklus EÚ so stratégiou Európa 2020, aby bolo možné úplné monitorovanie a 

podávanie komplexných správ o výkonnosti každej agentúry, pokiaľ ide o jej prínos k 

plneniu cieľov stratégie Európa 2020; 

3. uznáva, že znižovanie počtu zamestnancov prebiehalo s veľkými ťažkosťami, a nesúhlasí 

s ďalším znižovaním, pretože by obmedzilo schopnosť agentúr vykonávať svoje úlohy; 

4. uznáva osvedčený postup spolupráce medzi agentúrami v oblasti životných a pracovných 

podmienok, odbornej prípravy a bezpečnosti a zdravia pri práci, ktorý maximalizuje 

súčinnosť a spoluprácu a posilňuje komplementárnosť; víta tiež výmenu osvedčených 

postupov medzi Komisiou a agentúrami a nabáda ich, aby v nej pokračovali; zdôrazňuje 

však, že v záujme dosiahnutia nákladovej efektívnosti možno nájsť ďalšie prípady 

súčinnosti; 

5. oceňuje úsilie a pokrok Komisie a agentúr v realizácii plánu; domnieva sa, že to zabezpečí 

vyváženejšiu správu, väčšiu efektívnosť a zodpovednosť a lepšiu súdržnosť; 

6. v tejto súvislosti víta usmernenia týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti, ktoré vydala 

Komisia po konzultácii s agentúrami s cieľom posúdiť výsledky dosiahnuté výkonnými 

riaditeľmi agentúr, ako aj usmernenia, ktoré vypracovala Komisia na účely prijatia 

vykonávacích predpisov agentúr týkajúcich sa zamestnávania kariérnych pracovníkov; 

očakáva, že povedú k ďalšiemu zjednodušeniu pri dosahovaní úspor času a zdrojov; 

7. poukazuje vo všeobecnosti na význam sociálnych aspektov dohôd o sídle agentúr s 

hostiteľskými krajinami, napríklad pokiaľ ide o predvídateľnosť sociálnych a životných 

podmienok zamestnancov (školské poplatky, otázky štatútu atď.); preto naliehavo vyzýva 

hostiteľské členské štáty, ktoré takúto dohodu ešte nepodpísali, aby tak urobili čo najskôr. 
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