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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. приветства преразглеждането на учредителните регламенти на трите тристранни 
агенции Eurofound, Cedefop и EU-OSHA;

2. отбелязва резултатите от външната оценка на четирите агенции, работещи в 
областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA и Европейската фондация за обучение (ETF)); признава успешното 
изпълнение на тези препоръки от страна на агенциите в осем широки оперативни 
сектора; 

3. подчертава значението на осигуряването на подходящ персонал и финансови 
ресурси, които да позволяват на агенциите да изпълняват своите задачи;

4. припомня, че провежданата всяка година размяна на мнения по проектите на 
годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в 
отговарящите за тях комисии допринася за гарантиране на съответствието на 
програмите и стратегиите с актуалните политически приоритети, особено в 
контекста на Eвропейския стълб на социалните права и стратегията 
„Европа 2020“;

5. приветства и насърчава сътрудничеството между агенциите във и извън рамките 
на мрежата от агенции на ЕС (EUAN), което улеснява изграждането на полезни 
взаимодействия и обмена на идеи и най-добри практики с цел постигането на по-
балансирано управление, по-висока ефикасност, по-ниски разходи и по-голяма 
съгласуваност помежду им;

6. отбелязва, че повечето агенции публикуват обявленията за свободни работни 
места на уебсайта си и в социалните медии, често без да ги публикуват на 
уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); насърчава 
агенциите да публикуват обявленията си за свободни работни места на уебсайта 
на EPSO, което би увеличило прозрачността и публичността, като отчитат 
икономическата ефективност;

7. приветства факта, че според препоръките на Европейската сметна палата броят на 
констатациите във връзка със законосъобразността и редовността на плащанията е 
намалял, което показва, че агенциите продължават да полагат усилия за спазване 
на правната рамка и по-специално на разпоредбите, установени от Финансовия 
регламент и от Правилника за персонала;

8. настоятелно призовава агенциите да осигурят независимостта на счетоводителите 
от всички служители, които са (вторично) делегирани да разрешават поемането на 
задължения и извършването на плащания, тъй като мястото на счетоводителя в 
йерархията на организацията може да влияе върху неговата независимост;

9. признава постигнатия от агенциите напредък по отношение на хармонизацията на 
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информационно-технологичните решения в областта на управлението и на 
счетоводните системи; подкрепя препоръката на Палатата за стремеж към 
засилено използване на информационно-технологични решения в ключови 
области като управлението на човешките ресурси и процедурите по възлагане на 
обществени поръчки или управлението на договорите, за да се намалят рисковете, 
свързани с вътрешния контрол, и да се укрепи управлението с използване на 
информационни технологии; припомня, че използването на сходни електронни 
инструменти за възлагане на доставки или услуги (електронни обществени 
поръчки) също би било важна крачка към постигането на по-хармонизирана 
информационно-технологична рамка между агенциите; насърчава ги да 
продължат с по-нататъшното въвеждане и прилагане на електронното 
фактуриране и електронната тръжна процедура.
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