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Pozmeňujúci návrh 1
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že agentúry zohrávajú 
dôležitú úlohu pri príprave a vykonávaní 
politík EÚ, najmä úloh technického, 
vedeckého, operačného a/alebo 
regulačného charakteru; v tejto súvislosti 
oceňuje význam a kvalitu práce štyroch 
agentúr, ktoré patria do pôsobnosti 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ETF);

1. konštatuje, že od roku 2000 došlo k 
výraznému zvýšeniu počtu agentúr EÚ; 
považuje to za problematické z 
demokratického hľadiska, keďže 
agentúry vykonávajú čiastočne úlohy 
verejnej správy, ktorých plnenie má veľký 
vplyv na občanov, ale sú nezávislé od 
členských štátov, a preto nie sú 
demokraticky legitímne; poukazuje na to, 
že medzi rokmi 2000 a 2013 sa počet 
zamestnancov agentúr EÚ zvýšil 
štvornásobne a prostriedky,ktoré sa im 
prideľujú z rozpočtu EÚ, sa zvýšili 
osemnásobne a že v roku 2018 bolo na 
všetky agentúry (okrem SRB) vyčlenených 
4,2 miliardy EUR, čo je o 20 % viac ako v 
roku 2017; konštatuje, že v sociálnej 
oblasti a v oblasti zamestnanosti pôsobia 
rôzne agentúry a subjekty paralelne a že 
ich pôsobnosti a právomoci sa prekrývajú; 
predovšetkým konštatuje, že sa prekrýva 
činnosť Európskej agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s 
činnosťou Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok a že k značnému prekrývaniu 
činnosti dochádza tiež medzi Európskou 
nadáciou pre odborné vzdelávanie a 
Európskym centrom pre rozvoj odborného 
vzdelávania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že agentúry zohrávajú 
dôležitú úlohu pri príprave a vykonávaní 
politík EÚ, najmä úloh technického, 
vedeckého, operačného a/alebo 
regulačného charakteru; v tejto súvislosti 
oceňuje význam a kvalitu práce štyroch 
agentúr, ktoré patria do pôsobnosti Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA a ETF);

1. zdôrazňuje, že úloha agentúr by 
mala byť efektívnejšia z hľadiska 
nákladov a zdrojov; považuje za 
neprimeraný počet agentúr EÚ (ktorý v 
roku 2019 dosiahol 43), ako aj agentúr, za 
ktoré zodpovedá Výbor pre zamestnanosť a 
sociálne veci (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA a ETF, ku ktorým bol v roku 2019 
pridaný aj orgán ELA);

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 a. oceňuje, že všetky agentúry v 
pôsobnosti Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci splnili svoje ciele a pracovné 
programy napriek nedostatočným 
ľudským zdrojom a rozpočtovým 
obmedzeniam; zastáva názor, že takéto 
výzvy budú v budúcnosti ohrozovať 
plnenie úloh agentúr, a zdôrazňuje, že je 
dôležité zabezpečiť primerané ľudské a 
finančné zdroje, ktoré agentúram 
umožnia pokračovať vo vykonávaní ich 
pracovných programov s veľmi vysokou 
mierou dokončenia činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 a. zdôrazňuje, že transparentnosť a 
povedomie občanov o existencii agentúr 
sú nevyhnutné na zaistenie ich 
demokratickej zodpovednosti; domnieva 
sa, že v prvom rade je dôležitá 
využiteľnosť a jednoduchosť využívania 
zdrojov a údajov agentúr; žiada preto o 
posúdenie toho, ako sa v súčasnosti 
predkladajú a sprístupňujú údaje a zdroje, 
a toho, do akej miery ich občania 
považujú za jednoducho 
identifikovateľné, rozpoznateľné a 
použiteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje spokojnosť s tým, že 
podľa výročnej správy Európskeho dvora 
audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový 
rok 2018 Dvor audítorov vydal čistý výrok 
(výrok bez výhrad) k spoľahlivosti 
účtovných závierok všetkých agentúr; 
poznamenáva, že Dvor audítorov vydal 
čistý výrok (výrok bez výhrad) k 
zákonnosti a riadnosti príjmov súvisiacich 
s účtovnou závierkou všetkých agentúr; 
ďalej poznamenáva, že Dvor audítorov 
vydal čistý výrok (výrok bez výhrad) k 
zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich 
s účtovnou závierkou všetkých agentúr 
okrem EASO;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 6
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Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta a podporuje spoluprácu medzi 
agentúrami v rámci siete agentúr EÚ 
(EUAN) aj mimo nej, ktorá zohráva 
dôležitú úlohu pri určovaní a podpore 
možných prínosov v oblasti efektívnosti, 
pridanej hodnoty a zabezpečenia 
efektívnej komunikácie medzi agentúrami 
a príslušnými zainteresovanými stranami; 
oceňuje a podporuje úzku spoluprácu 
medzi agentúrami v rámci pôsobnosti 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 
s cieľom zabezpečiť súčinnosť, 
komplementárnosť a spoločné využívanie 
zdrojov;

3. podporuje spoluprácu medzi 
agentúrami v rámci siete agentúr EÚ 
(EUAN) aj mimo nej s cieľom zvýšiť ich 
efektívnosť, poskytnúť pridanú hodnotu, 
zabezpečiť komplementárnosť a spoločné 
využívanie zdrojov a zabrániť duplicite a 
plytvaniu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 7
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že väčšina 
pripomienok, ktoré Dvor audítorov uviedol 
vo svojej výročnej správe o agentúrach EÚ 
za rozpočtový rok 2018, sa týka 
nedostatkov v postupoch verejného 
obstarávania, ako tomu bolo v 
predchádzajúcich rokoch; nabáda agentúry, 
aby ďalej zlepšovali svoje postupy 
verejného obstarávania a zabezpečili tak 
plný súlad s platnými pravidlami a výber 
ekonomicky najvýhodnejších ponúk; 
konštatuje, že pokiaľ ide o riadne finančné 
hospodárenie, pripomienky Dvora 
audítorov poukazujú na nadmernú 
závislosť od dodávateľov, externého 

4. so znepokojením konštatuje, že 
väčšina pripomienok, ktoré Dvor audítorov 
uviedol vo svojej výročnej správe o 
agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018, sa 
týka nedostatkov v postupoch verejného 
obstarávania, ako tomu bolo v 
predchádzajúcich rokoch; nabáda agentúry, 
aby ďalej zlepšovali svoje postupy 
verejného obstarávania a zabezpečili tak 
plný súlad s platnými pravidlami a výber 
ekonomicky najvýhodnejších ponúk; 
konštatuje tiež, že pokiaľ ide o riadne 
finančné hospodárenie, pripomienky Dvora 
audítorov poukazujú na nadmernú 
závislosť od dodávateľov, externého 
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poradenstva a dočasných zamestnancov; poradenstva a dočasných zamestnancov;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. podporuje závery Dvora audítorov, 
že používanie rámcových zmlúv nesmie 
brániť spravodlivému a konkurenčnému 
postupu verejného obstarávania a že 
hospodárska súťaž v oblasti cien musí 
zohľadňovať všetky hlavné prvky cien; 
zastáva názor, že spoločné postupy 
verejného obstarávania alebo 
medziinštitucionálne rámcové zmluvy, 
založené na analýze trhu a dôkazoch 
uskutočniteľnosti pre spoločný postup, by 
mohli pomôcť dosiahnuť zvýšenie 
efektívnosti a úspory z rozsahu pre 
agentúry a mohli by byť obzvlášť užitočné 
pre novovytvorené agentúry, ako 
napríklad ELA;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 b. víta hodnotiacu správu Komisie 
(uverejnenú v roku 2019) agentúr EÚ 
pracujúcich v oblasti politiky 
zamestnanosti a sociálnych vecí 
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(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF a EU-
OSHA) o relevantnosti, účinnosti, 
súdržnosti a pridanej hodnote agentúr 
EÚ; zdôrazňuje, že Európska komisia síce 
identifikovala niekoľko oblastí na 
zlepšenie, no celková jej hodnotiaca 
správa je veľmi pozitívna a uvádza, že 
agentúry plnia svoje úlohy s vysokou 
pridanou hodnotou a s výhodným 
pomerom ceny a kvality, a že ich práca 
bola pre ich zainteresované strany 
relevantná a užitočná;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 c. uznáva pokrok, ktorý agentúry 
dosiahli v súvislosti s výmenou informácií 
a spoluprácou, a zdôrazňuje potrebu 
ďalších opatrení a zlepšenej spolupráce s 
cieľom pomôcť znížiť náklady, zvýšiť 
efektívnosť a dosiahnuť silnejšie synergie 
medzi agentúrami;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 d. víta vytvorenie Európskeho orgánu 
práce (ELA), ktorého zakladajúce 
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nariadenie bolo predložené v marci 2018 
a ktorý začal svoju činnosť v októbri 
2019; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť 
vyčlenenie dostatočných finančných 
prostriedkov na jeho zriadenie; trvá na 
tom, že finančné prostriedky nemožno 
vyčleniť presunutím prostriedkov z iných 
agentúr pre zamestnanosť a sociálne veci 
a rozpočtových riadkov a že Európsky 
orgán práce si ako nový orgán vyžaduje 
nové zdroje, aby mohol plynule fungovať; 
zdôrazňuje najmä, že v dôsledku zriadenia 
orgánu ELA by sa nemali znížiť zdroje a 
kapacity siete EURES, ktorá má kľúčovú 
úlohu pri sprostredkovaní pracovnej 
mobility občanov Únie a ponúka služby a 
partnerstvá uchádzačom o zamestnanie a 
zamestnávateľom, verejným službám 
zamestnanosti, sociálnym partnerom a 
miestnym orgánom; zdôrazňuje preto, že 
pre ELA a EURES treba zachovať 
jednoznačné a oddelené rozpočtové 
riadky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 e. poukazuje na to, že Európsky 
orgán práce (ELA) pomôže zabezpečiť, 
aby sa pravidlá EÚ v oblasti mobility 
pracovnej sily a koordinácie sociálneho 
zabezpečenia presadzovali účinne a 
spravodlivo, pomôže vnútroštátnym 
orgánom spolupracovať pri presadzovaní 
týchto pravidiel a uľahčí občanom a 
podnikom, aby mohli využívať výhody 
vnútorného trhu; domnieva sa, že hoci sú 
tieto štyri agentúry (EUROFOUND, 
CEDEFOP, ETF a EU-OSHA) zamerané 
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prevažne na výskum, mohli by užitočne 
podporovať prácu Európskeho orgánu 
práce a prispievať k jeho činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. nabáda agentúry Únie, aby zvážili: 
prijatie stratégie pre základné práva 
vrátane vloženia odkazu na základné 
práva do kódexu správania, ktorý by 
mohol vymedziť povinnosti ich 
zamestnancov a ich školenie; vytvorenie 
mechanizmov na zabezpečenie toho, aby 
akékoľvek porušenie základných práv 
bolo možné zistiť a oznámiť a aby sa 
riziká takéhoto porušovania urýchlene 
dostali do pozornosti hlavných orgánov 
agentúry; zriadenie, ak je to vhodné, 
pozície úradníka pre základné práva 
podriadeného priamo správnej rade s 
cieľom zabezpečiť určitý stupeň 
nezávislosti voči ostatným zamestnancom, 
okamžité riešenie ohrozenia základných 
práv a neustále zlepšovanie politiky 
základných práv v rámci organizácie; 
nadviazanie pravidelného dialógu 
s organizáciami občianskej spoločnosti a 
príslušnými medzinárodnými 
organizáciami v otázkach základných 
práv; zabezpečenie toho, aby súlad so 
základnými právami bol základným 
referenčným prvkom spolupráce 
Europolu s vonkajšími subjektmi, najmä 
s členmi vnútroštátnych správnych 
orgánov, s ktorými spolupracuje na 
operačnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. odporúča, aby sa všetky agentúry 
zameriavali na verejnú komunikáciu a 
propagáciu, keďže o ich existencii a 
činnostiach občania často nemajú 
povedomie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 a. vyzýva sieť agentúr, aby 
vypracovala všeobecnú politiku 
nenahrádzania stálych zamestnancov 
drahšími externými konzultantmi.

Or. en


