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Grozījums Nr. 1
Guido Reil

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka aģentūrām ir liela 
nozīme ES rīcībpolitikas sagatavošanā un 
īstenošanā, jo īpaši veicot tehniskus, 
zinātniskus, darbības nodrošināšanas 
un/vai regulatīvus uzdevumus; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē četru 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
kompetencē esošo aģentūru (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA un ETF) nozīmīgo 
un kvalitatīvi veikto darbu;

1. norāda, ka ES aģentūru skaits 
kopš 2000. gada ir ārkārtīgi pieaudzis; 
uzskata, ka tas ir problemātiski no 
demokrātijas viedokļa, jo atsevišķas 
aģentūras veic tādus publiskā sektora 
pārvaldes uzdevumus, kuriem ir liela 
ietekme uz iedzīvotājiem, taču šo aģentūru 
neatkarības no dalībvalstīm dēļ tām trūkst 
demokrātiskas leģitimitātes; norāda, ka 
laikā no 2000. līdz 2013. gadam ES 
aģentūrās nodarbināto skaits palielinājās 
četrkārtīgi, bet tām piešķirtie līdzekļi no 
ES budžeta — astoņkārtīgi un ka 
2018. gadā visām aģentūrām (izņemot 
SRB) kopā tika piešķirti 4,2 miljardi EUR 
jeb par 20 % vairāk nekā 2017. gadā; 
norāda, ka sociālajā un nodarbinātības 
jomā dažādas aģentūras un struktūras 
darbojas paralēli un to funkcijas un 
pilnvaras pārklājas; jo īpaši norāda uz 
pārklāšanos starp Eiropas Darba drošības 
un veselības aizsardzības aģentūru un 
Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fondu un spēcīgo 
pārklāšanos starp Eiropas Izglītības 
fondu un Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centru;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka aģentūrām ir liela 1. uzsver, ka aģentūrām savu lomu 
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nozīme ES rīcībpolitikas sagatavošanā un 
īstenošanā, jo īpaši veicot tehniskus, 
zinātniskus, darbības nodrošināšanas 
un/vai regulatīvus uzdevumus; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē četru 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
kompetencē esošo aģentūru (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA un ETF) nozīmīgo 
un kvalitatīvi veikto darbu;

vajadzētu pildīt izmaksu un resursu ziņā 
efektīvāk; uzskata, ka ES aģentūru skaits 
(2019. gadā to skaits sasniedza 43), kā arī 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
kompetencē esošo aģentūru skaits 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA un ETF, 
kurām 2019. gadā pievienojās ELA), ir 
pārmērīgi liels;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē to, ka, neraugoties uz 
nepietiekamajiem cilvēkresursiem un 
budžeta ierobežojumiem, visas 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
kompetencē ietilpstošās aģentūras ir 
sasniegušas savus mērķus un īstenojušas 
darba programmas; uzskata, ka nākotnē 
šādas problēmas apdraudēs aģentūru 
spēju pildīt tām uzticētos uzdevumus, un 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu 
skaitu darbinieku un pietiekamus finanšu 
resursus, lai aģentūras varētu turpināt 
īstenot savas darba programmas ar ļoti 
augstu darbības pabeigšanas līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pārredzamība un 
iedzīvotāju informētība par aģentūru 
pastāvēšanu ir būtiska to demokrātiskajai 
pārskatatbildībai; uzskata, ka ārkārtīgi 
svarīga ir aģentūru resursu un datu 
izmantojamība un viegla izmantošana; 
tādēļ aicina novērtēt, kā pašlaik tiek 
sniegti un darīti pieejami dati un resursi, 
kā arī to, cik lielā mērā iedzīvotāji tos var 
viegli identificēt, atpazīt un izmantot;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž gandarījumu, ka Eiropas 
Revīzijas palāta savā gada pārskatā par 
ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu 
gadu ir sniegusi revīzijas atzinumus bez 
iebildēm par visu aģentūru pārskatiem; 
norāda, ka Revīzijas palāta ir sniegusi 
atzinumus bez iebildēm par visu aģentūru 
pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību 
un pareizību; norāda arī to, ka, raugoties 
uz aģentūru pārskatiem pakārtoto 
maksājumu likumību un pareizību, 
Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumus bez 
iebildēm attiecībā uz visām aģentūrām, 
izņemot EASO;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 6
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē un atbalsta aģentūru 
sadarbību ES aģentūru tīklā (EUAN) un 
ārpus tā, jo šādai sadarbībai ir liela 
nozīme efektivitātes palielināšanas iespēju 
apzināšanā un veicināšanā, pievienotās 
vērtības radīšanā un efektīvas saziņas 
nodrošināšanā starp aģentūrām un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām; 
atzinīgi vērtē un atbalsta Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas kompetencē 
esošo aģentūru ciešo sadarbību, tām 
tiecoties nodrošināt sinerģiju, 
papildināmību un kopīgu resursu 
izmantošanu;

3. atbalsta aģentūru sadarbību ES 
aģentūru tīklā (EUAN) un ārpus tā, lai 
palielinātu to efektivitāti, sniegtu 
pievienoto vērtību, nodrošinātu 
papildināmību un resursu kopīgu 
izmantošanu, kā arī izvairītos no darbību 
pārklāšanās un resursu  izšķērdēšanas;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka lielākā daļa apsvērumu, 
ko Revīzijas palāta paudusi gada pārskatā 
par ES aģentūrām attiecībā uz 
2018. finanšu gadu, līdzīgi kā iepriekšējos 
gados attiecas uz nepilnībām publiskā 
iepirkuma procedūrās; mudina aģentūras 
turpināt uzlabot savas publiskā iepirkuma 
procedūras, nodrošinot pilnīgu atbilstību 
piemērojamajiem noteikumiem un 
iepirkumā ieguldīto līdzekļu maksimālu 
atdevi; norāda, ka attiecībā uz pareizu 
finanšu pārvaldību Revīzijas palātas 
apsvērumos ir minēta pārlieka atkarība no 
līgumslēdzējiem, ārējiem konsultantiem un 
pagaidu darbiniekiem;

4. ar bažām norāda, ka lielākā daļa 
apsvērumu, ko Revīzijas palāta paudusi 
gada pārskatā par ES aģentūrām attiecībā 
uz 2018. finanšu gadu, līdzīgi kā 
iepriekšējos gados attiecas uz nepilnībām 
publiskā iepirkuma procedūrās; mudina 
aģentūras turpināt uzlabot savas publiskā 
iepirkuma procedūras, nodrošinot pilnīgu 
atbilstību piemērojamajiem noteikumiem 
un iepirkumā ieguldīto līdzekļu maksimālu 
atdevi; turklāt norāda, ka attiecībā uz 
pareizu finanšu pārvaldību Revīzijas 
palātas apsvērumos ir minēta pārlieka 
atkarība no līgumslēdzējiem, ārējiem 
konsultantiem un pagaidu darbiniekiem;

Or. it
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Grozījums Nr. 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atbalsta Revīzijas palātas 
secinājumus, ka pamatlīgumu 
izmantošana nedrīkst apgrūtināt  taisnīgu 
un konkurenciālu iepirkuma procedūru 
un ka cenu konkurencē ir jāņem vērā visi 
galvenie cenas elementi; uzskata, ka 
kopīgas iepirkuma procedūras vai 
starpiestāžu pamatlīgumi, kuru pamatā ir 
tirgus analīze un kopīgās procedūras 
īstenošanas iespēju pārbaude, varētu 
palīdzēt aģentūrām panākt efektivitātes 
pieaugumu un apjomradītus ietaupījumus 
un varētu būt īpaši noderīgi 
jaunizveidotajām aģentūrām, piemēram, 
EDI;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē Komisijas 
novērtējuma ziņojumu (publicēts 
2019. gadā) par tām ES aģentūrām, kas 
darbojas nodarbinātības un sociālo lietu 
politikas jomā (EUROFOUND, 
CEDEFOP, ETF un EU-OSHA), par 
aģentūru nozīmīgumu, efektivitāti, to 
darbības saskaņotību un to darbības 
sniegto ES pievienoto vērtību; uzsver, ka 
Eiropas Komisija ir identificējusi vairākas 
jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, bet 
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kopumā tās novērtējuma ziņojums ir ļoti 
pozitīvs un tajā norādīts, ka aģentūras ir 
izpildījušas savus uzdevumus ar augstu 
pievienoto vērtību un izdevīgumu un ka to 
darbs ir bijis vajadzīgs un noderīgs 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atzīst aģentūru panākto progresu 
savstarpējā informācijas apmaiņā un 
sadarbībā un uzsver, ka ir vajadzīgi 
turpmāki pasākumi un uzlabota 
sadarbība, kas palīdzētu samazināt 
izmaksas, palielināt efektivitāti un panākt 
spēcīgāku sinerģiju starp aģentūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d atzinīgi vērtē Eiropas Darba 
iestādes (EDI) izveidi, kuras dibināšanas 
regula tika ierosināta 2018. gada martā 
un kura sāka darboties 2019. gada 
oktobrī; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt, ka tās izveidei ir paredzēti 
pietiekami finanšu līdzekļi; uzsver, ka šo 
finansējumu nevar nodrošināt, pārvietojot 
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piešķīrumus no citām nodarbinātības un 
sociālo lietu aģentūrām un budžeta 
pozīcijām, un ka EDI ir jauna struktūra, 
kurai netraucētas darbības 
nodrošināšanai ir nepieciešami jauni 
līdzekļi; jo īpaši uzsver to, ka EDI izveides 
dēļ nevajadzētu samazināt EURES 
resursus un spējas, jo šim portālam ir 
svarīga loma Savienības pilsoņu darba 
mobilitātes veicināšanā un tas sniedz 
pakalpojumus un partnerības iespējas 
darba meklētājiem un darba devējiem, 
valstu nodarbinātības dienestiem, 
sociālajiem partneriem un pašvaldību 
iestādēm; tādēļ uzsver, ka EDI un EURES 
ir jāsaglabā katrai savas konkrētas un 
skaidri nodalītas budžeta pozīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e norāda, ka Eiropas Darba iestāde 
(EDI) palīdzēs nodrošināt, ka ES 
noteikumi par darbaspēka mobilitāti un 
sociālā nodrošinājuma koordinēšanu tiek 
īstenoti efektīvi un taisnīgi, palīdzēs valstu 
iestādēm sadarboties, lai īstenotu šos 
noteikumus, un palīdzēs iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem gūt labumu no iekšējā 
tirgus sniegtajām priekšrocībām; uzskata, 
ka, lai arī četras aģentūras 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF un 
EU-OSHA) galvenokārt ir vērstas uz 
pētniecību, tās varētu lietderīgi atbalstīt 
Eiropas Darba iestādi un dot ieguldījumu 
tās darbā.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Savienības aģentūras 
apsvērt iespēju pieņemt pamattiesību 
stratēģiju, iekļaujot atsauci uz 
pamattiesībām rīcības kodeksā, kurā 
varētu būt noteikti to personāla 
pienākumi un apmācība; izveidot 
mehānismus, kas nodrošina, ka tiek 
atklāti un paziņoti jebkādi pamattiesību 
pārkāpumi un ka šādu pārkāpumu riski 
tiek ātri darīti zināmi attiecīgās aģentūras 
galvenajām struktūrām; attiecīgā 
gadījumā izveidot pamattiesību 
amatpersonas amatu — kura tieši 
atskaitītos valdei, lai nodrošinātu zināmu 
neatkarības pakāpi attiecībā pret pārējo 
personālu —, un lai tā panāktu, ka 
nekavējoties tiek novērsti pamattiesību 
apdraudējumi un ka organizācijā 
pastāvīgi tiek uzlabota pamattiesību 
politika; izveidot regulāru dialogu ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
attiecīgām starptautiskām organizācijām 
par pamattiesību jautājumiem un panākt, 
ka pamattiesību ievērošana ir galvenais 
elements satvarā, kas nosaka aģentūras 
sadarbību ar ārējiem dalībniekiem, it īpaši 
ar to nacionālo administrāciju locekļiem, 
ar kurām tā mijiedarbojas darbības 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Tomáš Zdechovský

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a iesaka visām aģentūrām pievērst 
uzmanību publiskajai komunikācijai un 
publicitātei, jo iedzīvotāji nereti nezina 
par to eksistenci un darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Aģentūru tīklu izstrādāt 
vispārēju politiku, lai pastāvīgie 
darbinieki netiktu aizstāti ar ārējiem 
konsultantiem, kas izmaksā vairāk;

Or. en


