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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de agentschappen een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding en 
uitvoering van EU-beleid, met name voor taken van technische, wetenschappelijke, 
operationele en/of regelgevende aard; waardeert in dit verband het belang en de 
kwaliteit van het werk van de vier agentschappen die onder de bevoegdheid van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken vallen (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA 
en ETF);

2. uit zijn tevredenheid over het feit dat de Europese Rekenkamer, overeenkomstig het 
jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen voor het begrotingsjaar 
2018, controleoordelen zonder beperking heeft gegeven over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen van alle agentschappen; merkt ook op dat de Rekenkamer controleoordelen 
zonder beperking heeft gegeven over de wettigheid en de regelmatigheid van de 
onderliggende ontvangsten bij de rekeningen van alle agentschappen; merkt voorts op 
dat de Rekenkamer controleoordelen zonder beperking heeft gegeven over de 
wettigheid en de regelmatigheid van de van de onderliggende betalingen bij de 
rekeningen van alle agentschappen behalve het EASO;

3. is ingenomen met het evaluatieverslag van de Commissie (dat in 2019 is gepubliceerd) 
over de agentschappen van de Unie die werkzaam zijn op de beleidsterreinen 
werkgelegenheid en sociale zaken (Eurofound, Cedefop, ETF en EU-OSHA) met 
betrekking tot de relevantie, doeltreffendheid, samenhang en Europese meerwaarde van 
de agentschappen; benadrukt dat de Commissie een aantal gebieden heeft vastgesteld 
die voor verbetering vatbaar zijn, maar stelt vast dat het evaluatieverslag van de 
Commissie over het algemeen zeer positief is en vermeldt dat de agentschappen hun 
taken hebben uitgevoerd met een hoge toegevoegde waarde en kosteneffectiviteit, en dat 
hun werkzaamheden relevant en nuttig waren voor hun belanghebbenden;

4. verwelkomt en steunt de samenwerking tussen de agentschappen binnen en buiten het 
kader van het netwerk van EU-agentschappen (EUAN), dat een belangrijke rol speelt bij 
het in kaart brengen en bevorderen van mogelijke efficiëntiewinsten, het toevoegen van 
waarde en het waarborgen van een efficiënte communicatie tussen de agentschappen en 
relevante belanghebbenden; waardeert en steunt de nauwe samenwerking tussen de 
agentschappen die onder de bevoegdheid van de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken vallen met het oog op synergieën, complementariteit en het delen van middelen;

5. neemt in dit verband nota van de vooruitgang die de agentschappen hebben geboekt met 
betrekking tot informatie-uitwisseling en samenwerking, en benadrukt de noodzaak van 
verdere maatregelen en verbeterde samenwerking om de kosten te verminderen, de 
doeltreffendheid te vergroten en sterkere synergieën tussen de agentschappen te creëren; 
waardeert het dat alle agentschappen die onder de bevoegdheid van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen, hun doelstellingen hebben behaald en hun 
werkprogramma hebben voltooid, en benadrukt dat het van belang is te zorgen voor 
voldoende personeel en financiële middelen om ze in staat te stellen hun 
werkprogramma’s te blijven uitvoeren met een zeer hoog voltooiingspercentage; 
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verzoekt het EUAN een algemeen beleid te ontwikkelen om vast personeel niet door 
duurdere externe consultants te vervangen;

6. beveelt alle agentschappen aan om het internecontrolekader van de Commissie goed te 
keuren en uit te voeren, zodat de internecontrolenormen worden afgestemd op de 
hoogste internationale normen; 

7. merkt op dat het merendeel van de opmerkingen die de Rekenkamer in haar jaarverslag 
over de EU-agentschappen voor het begrotingsjaar 2018 maakte, net als in voorgaande 
jaren betrekking had op tekortkomingen in de openbare aanbestedingsprocedures; 
moedigt de agentschappen aan om hun openbare aanbestedingsprocedures verder te 
verbeteren, zodat volledige conformiteit met de toepasselijke regels en de meest 
kostenefficiënte aanbestedingen worden gewaarborgd; merkt op dat de opmerkingen 
van de Rekenkamer over goed financieel beheer betrekking hebben op de buitensporige 
afhankelijkheid van contractanten, externe adviesdiensten en uitzendkrachten;

8. stelt vast dat er vooruitgang is geboekt met de introductie van e-aanbesteding;

9. onderschrijft de conclusies van de Rekenkamer dat het gebruik van 
kaderovereenkomsten een eerlijke en concurrerende aanbestedingsprocedure niet in de 
weg mag staan en dat bij prijsconcurrentie rekening moet worden gehouden met alle 
belangrijke prijselementen; is van mening dat gezamenlijke aanbestedingsprocedures of 
interinstitutionele kaderovereenkomsten op basis van een marktanalyse en bewijs van 
de haalbaarheid van de gezamenlijke procedure kunnen bijdragen tot het verwezenlijken 
van efficiëntiewinsten en schaalvoordelen voor de agentschappen en vooral nuttig 
kunnen zijn voor onlangs ingestelde agentschappen als de ELA;

10. is ingenomen met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA), waarvan 
oprichtingsverordening in maart 2018 is voorgesteld en waarvan de werkzaamheden in 
oktober 2019 van start zijn gegaan; benadrukt dat voor voldoende financiering moet 
worden gezorgd voor de oprichting van deze autoriteit; onderstreept dat deze 
financiering niet kan worden verwezenlijkt door de toewijzingen voor andere 
agentschappen voor werkgelegenheid en sociale zaken en andere begrotingslijnen te 
herverdelen, en dat de ELA een nieuwe instantie is die dus ook nieuwe middelen nodig 
heeft om vlot te kunnen functioneren; benadrukt met name dat de inwerkingtreding van 
de ELA niet mag leiden tot een vermindering van de middelen en capaciteiten van 
Eures, dat een centrale rol speelt bij het faciliteren van de arbeidsmobiliteit van burgers 
van de Unie en diensten en partnerschappen aanbiedt voor werkzoekenden en 
werkgevers, openbare diensten voor arbeidsvoorziening, de sociale partners en de lokale 
autoriteiten; onderstreept daarom dat er voor zowel de ELA als Eures duidelijke en 
afzonderlijke begrotingslijnen behouden moet blijven;

11. benadrukt dat de ELA ervoor zal helpen zorgen dat de EU-regels inzake 
arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de sociale zekerheid eerlijk en doeltreffend 
worden toegepast, nationale autoriteiten zal ondersteunen bij de samenwerking om deze 
regels te handhaven en het voor burgers en het bedrijfsleven gemakkelijker zal maken 
van de interne markt te profiteren; is van mening dat de vier agentschappen (Eurofound, 
Cedefop, ETF en EU-OSHA), hoewel zij voornamelijk op onderzoek gericht zijn, op 
nuttige wijze ondersteuning en een bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden van 



AD\1197006NL.docx 5/7 PE642.932v02-00

NL

de ELA;

12. benadrukt dat transparantie en bewustmaking van de burgers over het bestaan van de 
agentschappen van essentieel belang zijn voor de democratische verantwoordingsplicht 
van de agentschappen; is van oordeel dat de bruikbaarheid en het gebruiksgemak van de 
hulpbronnen en gegevens van het agentschap van het hoogste belang zijn; vraagt 
daarom om een beoordeling van de manier waarop de gegevens en hulpbronnen op dit 
moment worden weergegeven en beschikbaar worden gesteld en de mate waarin burgers 
vinden dat ze gemakkelijk te identificeren, te herkennen en te gebruiken zijn;

13. beveelt alle agentschappen aan om zich te focussen op communicatie met het publiek en 
publiciteit, aangezien de burgers vaak niet bekend zijn met het bestaan en de activiteiten 
van de agentschappen;

14. moedigt de agentschappen van de Unie aan om het volgende te overwegen: de 
vaststelling van een grondrechtenstrategie, inclusief een verwijzing naar de 
grondrechten in een gedragscode waarin de taken van hun personeel en opleidingen 
voor het personeel kunnen worden vastgelegd; de instelling van mechanismen om 
ervoor te zorgen dat elke schending van de grondrechten wordt opgespoord en gemeld 
en dat risico’s van dergelijke schendingen snel onder de aandacht van de belangrijkste 
organen van het betreffende agentschap worden gebracht; de instelling, indien nodig, 
van de functie van een grondrechtenfunctionaris die rechtstreeks rapporteert aan de raad 
van bestuur, om een bepaalde mate van onafhankelijkheid te garanderen ten opzichte 
van andere personeelsleden, teneinde ervoor te zorgen dat bedreigingen voor de 
grondrechten onmiddellijk worden aangepakt en dat het beleid inzake de grondrechten 
binnen de organisatie voortdurend wordt verbeterd; de ontwikkeling van een 
regelmatige dialoog over grondrechtenkwesties met organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en internationale organisaties die actief zijn op dit gebied; de vaststelling 
van de eerbiediging van de grondrechten als centraal element van de criteria voor een 
mandaat van het betrokken agentschap om samen te werken met externe actoren, 
waaronder met name de leden van de nationale overheden waarmee zij op operationeel 
niveau interageren.



PE642.932v02-00 6/7 AD\1197006NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 22.1.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

46
6
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane 
Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, 
Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes 
Jongerius, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, 
Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew 
Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, 
Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, 
Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, 
Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, 
Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, 
Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton 
Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska



AD\1197006NL.docx 7/7 PE642.932v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

46 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, 
Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš 
Zdechovský

RENEW Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana 
Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tatjana Ždanoka

6 -
ID Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

1 0
NI Matthew Patten

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


