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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. všímá si, že byly současně zveřejněny plány na zahájení revize nařízení týkajících se 

zřízení tripartitních agentur Unie, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 

(CEDEFOP), Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a 

Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); zdůrazňuje, 

že tyto revize by měly zachovat klíčovou úlohu těchto vysoce uznávaných agentur a jejich 

tripartitní povahu zajišťující aktivní zapojení vnitrostátních orgánů, odborových svazů a 

zástupců zaměstnavatelů do jejích správy a fungování;  

2. domnívá se, že diskuse vedená v příslušných výborech o návrhu ročních pracovních 

programů a víceletých strategiích agentur pomáhá zajistit, aby tyto programy a strategie 

odrážely skutečné politické priority, avšak zdůrazňuje, že je nutno sladit rozpočtový 

cyklus EU se strategií EU 2020, aby bylo možno plně monitorovat výkonnost jednotlivých 

agentur, pokud jde o jejich přínos k dosažení cílů strategie EU 2020, a podat o ní 

komplexní zprávu; 

3. uznává, že provádění snižování počtu zaměstnanců doprovází velké obtíže, a staví se proti 

dalším škrtům, které by omezily schopnost agentur vykonávat jejich mandát; 

4. oceňuje osvědčenou spolupráci mezi těmito agenturami v oblasti životních a pracovních 

podmínek, odborného vzdělávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky čemuž se 

maximalizuje součinnost a spolupráce a zvyšuje se doplňkovost; vítá rovněž pokračující 

výměnu osvědčených postupů mezi Komisí a agenturami; zdůrazňuje však, že stále 

existuje prostor pro dosažení větší míry součinnosti s cílem zajistit nákladovou 

efektivnost; 

5. oceňuje úsilí Komise a agentur a pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění plánu; domnívá 

se, že se tímto způsobem zajistí vyváženější správa, zlepší se účinnost a zodpovědnost a 

dosáhne se větší soudržnosti; 

6. vítá v tomto ohledu pokyny ohledně ukazatelů výkonnosti, které vydala Komise po 

konzultacích s agenturami a jejichž cílem je hodnocení výsledků, jichž dosahují výkonní 

ředitelé agentur, jakož i pokyny Komise ohledně přijímání prováděcích pravidel agentur 

týkajících se zaměstnávání kariérních pracovníků; očekává, že tyto pokyny přinesou další 

zjednodušení spojená s úsporami oblasti úspor času a zdrojů; 

7. v zásadě upozorňuje na význam sociálních aspektů dohod mezi ústředími agentur a jejich 

hostitelskými státy, jako je předvídatelnost sociálních a životních podmínek pracovníků 

(školné, otázky statusu atd.); vyzývá proto naléhavě hostitelské členské státy, které dosud 

takovou dohodu nepodepsaly, aby tak co nejdříve učinily. 
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