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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá přezkum zřizovacích nařízení tří tripartitních agentur – Eurofoundu, Cedefopu 
a EU-OSHA;

2. bere na vědomí výsledky externího hodnocení čtyř agentur, které jsou činné v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí a inkluze (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a Evropská 
nadace odborného vzdělávání (ETF)); oceňuje agentury za úspěšnou realizaci těchto 
doporučení v osmi široce definovaných oblastech činností; 

3. zdůrazňuje, že je důležité pro agentury zajistit adekvátní počet zaměstnanců a potřebné 
finanční zdroje, aby mohly plnit svěřené úkoly;

4. připomíná, že každoroční výměna názorů vedená v příslušných výborech o návrhu 
ročních pracovních programů a víceletých strategií agentur pomáhá zajistit, aby tyto 
programy a strategie odrážely skutečné politické priority, zejména v kontextu 
evropského pilíře sociálních práv a strategie Evropa 2020;

5. vítá a podporuje spolupráci agentur, která probíhá nejen v síti agentur EU (EUAN), ale 
i mimo ni, neboť umožňuje docilovat součinnosti, vyměňovat si myšlenky a osvědčené 
postupy s cílem dosáhnout vyváženější správy, vyšší účinnosti, nižších nákladů a větší 
vzájemné soudržnosti;

6. shledává, že většina agentur zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na 
svých webových stránkách a v sociálních médiích, ale často tak opomene učinit na 
webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); vybízí agentury, 
aby oznámení o volných pracovních místech zveřejňovaly na webových stránkách 
úřadu EPSO, což zvýší transparentnost a publicitu a v neposlední řadě by to bylo 
efektivnější i z hlediska nákladů;

7. vítá, že z doporučení Evropského účetního dvora vyplývá, že počet připomínek 
k legalitě a správnosti plateb se snížil, což dokládá, že agentury se soustavně snaží 
dodržovat právní rámec, především ustanovení finančního nařízení a služebního řádu;

8. naléhá na agentury, aby zajistily nezávislost účetních na všech osobách, které jsou 
oprávněné schvalovat závazky a platby, nebo na osobách, na něž byla tato pravomoc 
přenesena, protože hierarchické postavení účetního v agentuře může ovlivnit jeho 
nezávislost;

9. bere na vědomí pokrok, jehož agentury dosáhly při harmonizaci řešení IT pro systémy 
řízení a účetnictví; souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby se v zájmu omezení 
rizik spojených s vnitřní kontrolou a v zájmu posílení řízení IT více používala řešení IT 
v klíčových oblastech, jako je řízení lidských zdrojů, zadávání veřejných zakázek nebo 
správa smluv; připomíná, že využívání podobných elektronických nástrojů pro 
pořizování dodávek nebo služeb (elektronické zadávání zakázek) by bylo důležitým 
krokem k vytvoření jednotnějšího rámce IT pro agentury; vybízí je, aby pokračovaly 
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v zavádění elektronické fakturace a elektronického zadávání zakázek a aby tyto nástroje 
intenzivněji využívaly.
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