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Amendement 1
Guido Reil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de agentschappen 
een belangrijke rol spelen bij de 
voorbereiding en uitvoering van EU-
beleid, met name voor taken van 
technische, wetenschappelijke, 
operationele en/of regelgevende aard; 
waardeert in dit verband het belang en de 
kwaliteit van het werk van de vier 
agentschappen die onder de bevoegdheid 
van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken vallen (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA en ETF);

1. stelt vast dat het aantal EU-
agentschappen sinds 2000 zeer sterk is 
toegenomen; is van mening dat dit vanuit 
democratisch oogpunt problematisch is, 
aangezien sommige agentschappen 
bestuurlijke taken vervullen die grote 
gevolgen voor burgers hebben, maar de 
agentschappen onafhankelijk zijn van de 
lidstaten en daardoor democratische 
legitimiteit ontberen; wijst erop dat tussen 
2000 en 2013 het personeelsbestand van 
de EU-agentschappen verviervoudigd is 
en de kosten voor de EU-begroting 
verachtvoudigd zijn en dat in 2018 voor 
alle agentschappen (met uitzondering van 
de GAR) in totaal 4,2 miljard EUR is 
toegewezen, wat 20 % meer is dan in 
2017; stelt vast dat verschillende 
agentschappen en organen parallel 
werkzaam zijn op de terreinen sociale 
zaken en werkgelegenheid en de 
werkterreinen en bevoegdheden 
overlappen; stelt in het bijzonder vast dat 
er overlappingen bestaan tussen het 
Europees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk en de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden en er een sterke 
overlapping bestaat tussen de Europese 
Stichting voor opleiding en het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding;

Or. de

Amendement 2
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de agentschappen 
een belangrijke rol spelen bij de 
voorbereiding en uitvoering van EU-
beleid, met name voor taken van 
technische, wetenschappelijke, 
operationele en/of regelgevende aard; 
waardeert in dit verband het belang en de 
kwaliteit van het werk van de vier 
agentschappen die onder de bevoegdheid 
van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken vallen (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA en ETF);

1. onderstreept dat de agentschappen 
vanuit het oogpunt van de kosten en 
middelen efficiënter moeten werken; vindt 
het aantal EU-agentschappen te hoog (43 
in 2019) en vindt ook het aantal 
agentschappen die onder de bevoegdheid 
van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken vallen te hoog (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA en ETF, waaraan 
in 2019 de ELA nog is toegevoegd);

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. waardeert dat alle agentschappen 
die onder het mandaat van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen 
hun doelstellingen hebben behaald en 
hun werkprogramma hebben voltooid, 
ondanks ontoereikende personele 
middelen en budgettaire beperkingen; is 
van mening dat dergelijke uitdagingen in 
de toekomst een risico zullen vormen voor 
de taken van de agentschappen en 
benadrukt dat het belangrijk is voor 
voldoende personeel en financiële 
middelen te zorgen om de agentschappen 
in staat te stellen hun werkprogramma’s 
uit te blijven voeren met een zeer hoog 
voltooiingspercentage;

Or. en
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Amendement 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat transparantie en de 
bekendheid van de burgers met het 
bestaan van de agentschappen van 
essentieel belang zijn voor de 
democratische verantwoordingsplicht van 
de agentschappen; is van oordeel dat de 
bruikbaarheid en het gebruiksgemak van 
de middelen en gegevens van het 
agentschap van het hoogste belang zijn; 
dringt daarom aan op een beoordeling 
van de manier waarop gegevens en 
middelen op dit moment worden 
weergegeven en beschikbaar worden 
gesteld en de mate waarin burgers van 
mening zijn dat deze gemakkelijk zijn te 
identificeren, te herkennen en te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 5
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. uit zijn tevredenheid over het feit 
dat de Europese Rekenkamer, 
overeenkomstig het jaarverslag van de 
Rekenkamer over de EU-agentschappen 
voor het begrotingsjaar 2018, 
controleoordelen zonder beperking heeft 
gegeven over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van alle agentschappen; 
merkt ook op dat de Rekenkamer 

Schrappen
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controleoordelen zonder beperking heeft 
gegeven over de wettigheid en de 
regelmatigheid van de onderliggende 
ontvangsten bij de rekeningen van alle 
agentschappen; merkt voorts op dat de 
Rekenkamer controleoordelen zonder 
beperking heeft gegeven over de 
wettigheid en de regelmatigheid van de 
van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen van alle agentschappen 
behalve het EASO;

Or. it

Amendement 6
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt en steunt de 
samenwerking tussen de agentschappen 
binnen en buiten het kader van het netwerk 
van EU-agentschappen (EUAN), dat een 
belangrijke rol speelt bij het in kaart 
brengen en bevorderen van mogelijke 
efficiëntiewinsten, het toevoegen van 
waarde en het waarborgen van een 
efficiënte communicatie tussen de 
agentschappen en relevante 
belanghebbenden; waardeert en steunt de 
nauwe samenwerking tussen de 
agentschappen die onder de bevoegdheid 
van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken vallen met het oog op 
synergieën, complementariteit en het 
delen van middelen;

3. steunt de samenwerking tussen de 
agentschappen binnen en buiten het kader 
van het netwerk van EU-agentschappen 
(EUAN) om de efficiëntie ervan te 
vergroten, om waarde toe te voegen, om 
complementariteit en het delen van 
middelen te waarborgen en om dubbel 
werk en verspilling te voorkomen;

Or. it

Amendement 7
Elena Lizzi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het merendeel van de 
opmerkingen die de Rekenkamer in haar 
jaarverslag over de EU-agentschappen 
voor het begrotingsjaar 2018 maakte, net 
als in voorgaande jaren betrekking had op 
tekortkomingen in de openbare 
aanbestedingsprocedures; moedigt de 
agentschappen aan om hun openbare 
aanbestedingsprocedures verder te 
verbeteren, zodat volledige conformiteit 
met de toepasselijke regels en de meest 
kostenefficiënte aanbestedingen worden 
gewaarborgd; merkt op dat de 
opmerkingen van de Rekenkamer over 
goed financieel beheer betrekking hebben 
op de buitensporige afhankelijkheid van 
contractanten, externe adviesdiensten en 
uitzendkrachten;

4. merkt met bezorgdheid op dat het 
merendeel van de opmerkingen die de 
Rekenkamer in haar jaarverslag over de 
EU-agentschappen voor het begrotingsjaar 
2018 maakte, net als in voorgaande jaren 
betrekking had op tekortkomingen in de 
openbare aanbestedingsprocedures; 
moedigt de agentschappen aan om hun 
openbare aanbestedingsprocedures verder 
te verbeteren, zodat volledige conformiteit 
met de toepasselijke regels en de meest 
kostenefficiënte aanbestedingen worden 
gewaarborgd; merkt bovendien op dat de 
opmerkingen van de Rekenkamer over 
goed financieel beheer betrekking hebben 
op de buitensporige afhankelijkheid van 
contractanten, externe adviesdiensten en 
uitzendkrachten;

Or. it

Amendement 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. steunt de conclusies van de 
Rekenkamer dat het gebruik van 
kaderovereenkomsten een eerlijke en 
concurrerende aanbestedingsprocedure 
niet in de weg mag staan en dat bij 
prijsconcurrentie rekening moet worden 
gehouden met alle belangrijke 
prijselementen; is van mening dat 
gezamenlijke aanbestedingsprocedures of 
interinstitutionele kaderovereenkomsten 
op basis van een marktanalyse en bewijs 
van de haalbaarheid van de gezamenlijke 
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procedure kunnen bijdragen tot het 
verwezenlijken van efficiëntiewinsten en 
schaalvoordelen voor de agentschappen 
en vooral nuttig kunnen zijn voor onlangs 
ingestelde agentschappen als de ELA;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met het 
evaluatieverslag van de Commissie (dat in 
2019 werd gepubliceerd) over de EU-
agentschappen die werkzaam zijn op de 
beleidsterreinen werkgelegenheid en 
sociale zaken (Eurofound, Cedefop, ETF 
en EU-OSHA) met betrekking tot de 
relevantie, doeltreffendheid, samenhang 
en Europese meerwaarde van de 
agentschappen; benadrukt dat de 
Europese Commissie meerdere gebieden 
heeft vastgesteld die voor verbetering 
vatbaar zijn, maar het evaluatieverslag 
van de Commissie over het algemeen zeer 
positief is en vermeldt dat de 
agentschappen hun taken hebben 
uitgevoerd met een hoge toegevoegde 
waarde en kosteneffectiviteit, en dat hun 
werkzaamheden relevant en nuttig waren 
voor hun belanghebbenden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. neemt nota van de 
vooruitgang die de agentschappen hebben 
geboekt met betrekking tot de uitwisseling 
van informatie en samenwerking en 
benadrukt de noodzaak van verdere 
maatregelen en verbeterde samenwerking 
om de kosten te verminderen, de 
doeltreffendheid te vergroten en sterkere 
synergieën tussen de agentschappen te 
creëren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is ingenomen met de 
oprichting van de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA), wier 
oprichtingsverordening in maart 2018 
werd voorgesteld en wier werkzaamheden 
in oktober 2019 zijn gestart; geeft aan dat 
voor voldoende financiering moet worden 
gezorgd voor de oprichting van deze 
autoriteit; dringt erop aan dat deze 
financiering niet kan worden 
verwezenlijkt door de toewijzingen voor 
andere agentschappen voor 
werkgelegenheid en sociale zaken en 
andere begrotingslijnen te herverdelen, en 
dat de ELA een nieuwe instantie is die dus 
ook nieuwe middelen nodig heeft om vlot 
te kunnen functioneren; benadrukt met 
name dat de inwerkingtreding van de 
ELA niet mag leiden tot een vermindering 
van de middelen en capaciteiten van 
Eures, dat een cruciale rol speelt om de 
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arbeidsmobiliteit van burgers van de Unie 
te vergemakkelijken en diensten en 
partnerschappen aanbiedt voor 
werkzoekenden en werkgevers, openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening, de 
sociale partners en de lokale autoriteiten; 
onderstreept daarom dat er voor zowel de 
ELA als Eures duidelijke en afzonderlijke 
begrotingslijnen behouden moet blijven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. benadrukt dat de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) ertoe zal 
bijdragen dat wordt gewaarborgd dat de 
EU-regels over arbeidsmobiliteit en de 
coördinatie van de sociale zekerheid 
eerlijk en doeltreffend worden toegepast, 
nationale autoriteiten zal ondersteunen 
bij de samenwerking om deze regels te 
handhaven en het voor burgers en het 
bedrijfsleven gemakkelijker zal maken 
van de interne markt te profiteren; is van 
mening dat de vier agentschappen 
(Eurofound, Cedefop, ETF en EU-
OSHA), hoewel zij voornamelijk zijn 
gericht op onderzoek, op nuttige wijze 
ondersteuning en een bijdrage kunnen 
leveren aan de werkzaamheden van de 
Europese Arbeidsautoriteit;

Or. en

Amendement 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de agentschappen van de 
Unie ertoe aan de goedkeuring te 
overwegen van een grondrechtenstrategie, 
inclusief een verwijzing naar de 
grondrechten in een gedragscode waarin 
de taken van hun personeel en de 
opleiding van het personeel kunnen 
worden vastgelegd; de instelling van 
mechanismen om ervoor te zorgen dat 
elke schending van de grondrechten wordt 
opgespoord en gemeld en dat risico’s van 
dergelijke schendingen snel onder de 
aandacht van de belangrijkste organen 
van het betreffende agentschap worden 
gebracht; de instelling, indien nodig, van 
de functie van een 
grondrechtenfunctionaris die rechtstreeks 
rapporteert aan de raad van bestuur, om 
een bepaalde mate van onafhankelijkheid 
te garanderen ten opzichte van andere 
personeelsleden, teneinde ervoor te zorgen 
dat bedreigingen voor de grondrechten 
onmiddellijk worden aangepakt en dat het 
beleid inzake de grondrechten binnen de 
organisatie voortdurend wordt verbeterd; 
de ontwikkeling van een regelmatige 
dialoog over grondrechtenkwesties met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en internationale organisaties 
die actief zijn op dit gebied; de vaststelling 
van de eerbiediging van de grondrechten 
als centraal element van de criteria voor 
een mandaat van het betrokken 
agentschap om samen te werken met 
externe actoren, waaronder met name de 
leden van de nationale overheden 
waarmee zij op operationeel niveau 
interageren;

Or. en

Amendement 14
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Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt alle agentschappen aan 
zich te richten op communicatie met het 
publiek en publiciteit, aangezien burgers 
vaak niet bekend zijn met het bestaan en 
de activiteiten van de agentschappen;

Or. en

Amendement 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt het netwerk van 
agentschappen een algemeen beleid te 
ontwikkelen om het vaste personeel niet 
door duurdere externe consultants te 
vervangen;

Or. en


