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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава важната на агенциите за изготвянето и изпълнението на политиките на 
ЕС, особено по отношение на задачите от техническо, научно, оперативно и/или 
регулаторно естество; оценява в този контекст значението и качеството на 
работата, извършена от четирите агенции в сферата на компетентност на 
комисията по заетост и социални въпроси (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA и ETF);

2. изразява задоволство, че в Годишния доклад на Европейската сметна палата 
относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година Сметната палата изразява 
одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите на всички 
агенции; отбелязва, че Палатата изразява становища без резерви относно 
законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите приходи за всички 
агенции; отбелязва освен това, че Палатата изразява становища без резерви 
относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за 
всички агенции с изключение на EASO;

3. приветства и насърчава сътрудничеството между агенциите във и извън рамките 
на Мрежата от агенции на ЕС (EUAN), която има важна роля за откриването и 
насърчаването на потенциални възможности за повишаване на ефективността, за 
създаването на допълнителни ползи и за осигуряването на ефективна 
комуникация между агенциите и съответните заинтересовани лица; оценява и 
насърчава тясното сътрудничество между агенциите в сферата на компетентност 
на комисията по заетост и социални въпроси с цел осигуряване на полезни 
взаимодействия, взаимно допълване и съвместно използване на ресурсите;

4. отбелязва, че повечето констатации на Палатата, посочени в Годишния ѝ доклад 
относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, се отнасят за недостатъци в 
процедурите за възлагане на обществени поръчки, какъвто беше случаят и през 
предходните години; насърчава агенциите да усъвършенстват допълнително 
своите процедури за обществени поръчки, така че да осигурят пълно спазване на 
приложимите правила и да сключват договори с най-добро съотношение между 
цена и качество; отбелязва, че по отношение на доброто финансово управление в 
констатациите на Палатата се посочва прекомерна зависимост от изпълнители, 
външни консултанти и временни работници;

5. препоръчва всички агенции да приемат и прилагат рамката за вътрешен контрол 
на Комисията, която ще осигури привеждането на стандартите за вътрешен 
контрол в съответствие с най-високите международни стандарти; 

6. признава напредъка, постигнат от агенциите по отношение на въвеждането на 
електронни процедури за обществени поръчки.


