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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kokį svarbų vaidmenį agentūros atlieka formuojant ir 
įgyvendinant Sąjungos politiką, ypač vykdant techninio, mokslinio, operatyvinio 
ir (arba) norminio pobūdžio užduotis; atsižvelgdamas į tai, vertina su Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto kompetencijos sritimi susijusių keturių agentūrų 
(CEDEFOP, EUROFOUND, EU-OSHA ir ETF) atliekamo darbo svarbą ir kokybę;

2. su pasitenkinimu pažymi, kad pagal Europos Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę 
ataskaitą dėl ES agentūrų Audito Rūmai pateikė besąlygines audito nuomones dėl visų 
agentūrų finansinių ataskaitų patikimumo; pažymi, kad Audito Rūmai pateikė 
besąlygines audito nuomones dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose nurodytų pajamų 
teisėtumo ir tvarkingumo; be to, pažymi, kad Audito Rūmai pateikė besąlygines audito 
nuomones dėl agentūrų finansinėse ataskaitose nurodytų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo, išskyrus Europos prieglobsčio paramos biurą (EASO);

3. teigiamai vertina Komisijos vertinimo ataskaitą (paskelbtą 2019 m.) dėl ES agentūrų, 
veikiančių užimtumo ir socialinių reikalų politikos srityje (EUROFOUND, CEDEFOP, 
ETF ir EU-OSHA), svarbos, veiksmingumo ir nuoseklumo bei agentūrų teikiamos ES 
pridėtinės vertės; pabrėžia, kad Komisija nustatė keletą tobulintinų sričių, tačiau 
apskritai jos vertinimo ataskaita yra labai teigiama ir joje nurodoma, kad agentūros 
įvykdė savo užduotis sukurdamos didelę pridėtinę vertę ir ekonominę naudą ir kad jų 
darbas buvo aktualus ir naudingas jų suinteresuotiesiems subjektams;

4. palankiai vertina ir skatina agentūrų bendradarbiavimą ES agentūrų tinkle (EUAN) ir už 
jo ribų, nes šis tinklas atlieka svarbų vaidmenį nustatant ir skatinant galimą didesnį 
veiksmingumą, kuriant pridėtinę vertę ir užtikrinant veiksmingą agentūrų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų bendravimą; palankiai vertina ir skatina glaudų agentūrų, 
susijusių su Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijos sritimi, 
bendradarbiavimą siekiant užtikrinti sąveiką, papildomumą ir dalijimąsi ištekliais;

5. atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad agentūros padarė pažangą keitimosi informacija ir 
bendradarbiavimo srityje, ir pabrėžia, kad reikia imtis tolesnių priemonių ir labiau 
bendradarbiauti siekiant sumažinti išlaidas, padidinti efektyvumą ir sukurti stipresnes 
agentūrų sąsajas; palankiai vertina tai, kad visos agentūros, susijusios su Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto kompetencijos sritimi, pasiekė savo tikslus ir įgyvendino 
darbo programas, ir pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamus personalo ir finansinius 
išteklius, kad jos galėtų toliau įgyvendinti savo darbo programas labai aukštu veiklos 
įvykdymo lygiu; ragina EUAN parengti bendrą politiką, pagal kurią nuolatiniai 
darbuotojai nebūtų keičiami brangesniais išorės konsultantais;

6. rekomenduoja visoms agentūroms patvirtinti ir įgyvendinti Komisijos vidaus kontrolės 
sistemą, kuri užtikrins, kad vidaus kontrolės standartai būtų suderinti su aukščiausiais 
tarptautiniais standartais; 

7. pažymi, kad dauguma pastabų, kurias Audito Rūmai pateikė savo 2018 finansinių metų 
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metinėje ataskaitoje, kaip ir ankstesniais metais, yra susijusios su viešųjų pirkimų 
procedūrų trūkumais; ragina Agentūras toliau gerinti savo viešųjų pirkimų procedūras, 
užtikrinant visų taikomų taisyklių laikymąsi ir gaunant didžiausią naudą už pirkimo 
metu panaudotas lėšas; pažymi, kad, kalbant apie patikimą finansų valdymą, Audito 
Rūmų pastabos yra susijusios su pernelyg dideliu priklausymu nuo rangovų (paslaugų 
teikėjų), išorės konsultantų ir laikinų darbuotojų;

8. pripažįsta agentūrų pažangą, padarytą diegiant e. viešuosius pirkimus;

9. pritaria Audito Rūmų išvadoms, kad dėl preliminariųjų sutarčių naudojimo neturi būti 
daroma žala sąžiningai ir konkurencingai viešųjų pirkimų procedūrai ir kad dėl kainos 
turi būti konkuruojama atsižvelgiant į visus pagrindinius kainos elementus; laikosi 
nuomonės, kad bendros viešųjų pirkimų procedūros arba tarpinstitucinės 
preliminariosios sutartys, pagrįstos rinkos analize ir bendros procedūros įvykdomumo 
įrodymais, galėtų padėti užtikrinti didesnį agentūrų veiksmingumą ir masto ekonomiją ir 
galėtų būti ypač naudingos pastaruoju metu įsteigtoms agentūroms, pvz., Europos darbo 
institucijai (EDI);

10. teigiamai vertina tai, kad sukurta Europos darbo institucija (EDI), kurios steigimo 
reglamentas pasiūlytas 2018 m. kovo mėn. ir kuri pradėjo veikti 2019 m. spalio mėn.; 
pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad būtų atidėta pakankamai finansinių išteklių jai 
įsteigti; primygtinai teigia, kad finansavimas negali būti teikiamas perskirstant kitų 
užimtumo ir socialinių reikalų agentūrų ir biudžeto eilučių asignavimus ir kad siekiant 
užtikrinti sklandų EDI – naujos institucijos – darbą jai turi būti skiriami nauji ištekliai; 
ypač pabrėžia, kad dėl EDI įsteigimo neturėtų būti mažinami EURES, kuris atlieka 
pagrindinį vaidmenį palengvinant Sąjungos piliečių judumą darbo rinkoje ir teikia 
paslaugas bei siūlo partnerystes darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, 
valstybinėms užimtumo tarnyboms, socialiniams partneriams ir vietos valdžios 
institucijoms, ištekliai ir pajėgumai; todėl pabrėžia, kad reikia išlaikyti aiškias ir atskiras 
EDI ir EURES biudžeto eilutes;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad EDI padės užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir sąžiningai 
laikomasi ES darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių, padės 
nacionalinėms valdžios institucijoms bendradarbiauti siekiant užtikrinti šių taisyklių 
laikymąsi ir sudarys palankesnes sąlygas piliečiams ir įmonėms gauti naudos iš vidaus 
rinkos; laikosi nuomonės, kad, nors keturios agentūros (EUROFOUND, CEDEFOP, 
ETF ir EU-OSHA) yra iš esmės orientuotos į mokslinius tyrimus, jos galėtų naudingai 
remti EDI veiklą ir prie jos prisidėti;

12. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai 
svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad nepaprastai svarbūs agentūrų išteklių 
ir duomenų tinkamumas naudoti ir lengvesnis jų naudojimas; todėl ragina įvertinti, kaip 
šiuo metu pateikiami duomenys bei ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos jais naudotis ir 
ar piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti;

13. rekomenduoja, kad visos agentūros daug dėmesio skirtų visuomenės informavimui ir 
reklamai, nes piliečiai dažnai nežino apie šių agentūrų egzistavimą ir veiklą;

14. ragina ES agentūras apsvarstyti galimybę priimti pagrindinių teisių strategiją ir į elgesio 
kodeksą, kuriame galėtų būti apibrėžtos jų darbuotojų pareigos ir darbuotojų mokymas, 
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įtraukti nuorodą į pagrindines teises; nustatyti mechanizmus, kuriais būtų užtikrinama, 
kad visi pagrindinių teisių pažeidimai būtų nustatyti, apie juos būtų pranešta ir kad apie 
tokių pažeidimų riziką būtų nedelsiant informuojami pagrindiniai atitinkamos agentūros 
organai; kai tai aktualu, nustatyti pagrindinių teisių pareigūno, kuris būtų tiesiogiai 
atskaitingas valdybai, pareigas siekiant užtikrinti tam tikro lygio jo nepriklausomumą 
nuo kitų darbuotojų, kad į grėsmes pagrindinėms teisėms būtų nedelsiant reaguojama ir 
kad organizacijoje būtų nuolat tobulinama pagrindinių teisių politika; plėtoti nuolatinį 
dialogą pagrindinių teisių klausimais su pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis; užtikrinti, kad atitinkamos agentūros 
bendradarbiavimo su išorės subjektais, įskaitant visų pirma nacionalinių administracijų 
narius, su kuriais ji sąveikauja operatyviniu lygmeniu, sąlygų pagrindinis elementas 
būtų pagrindinių teisių paisymas.
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