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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla ważną rolę agencji w opracowywaniu i realizacji polityki Unii, zwłaszcza 
zadań o charakterze technicznym, naukowym, operacyjnym lub regulacyjnym; w tym 
kontekście docenia znaczenie i jakość pracy wykonywanej przez cztery agencje 
wchodzące w zakres kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA i ETF);

2. wyraża zadowolenie z faktu, że według sprawozdania rocznego Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego dotyczącego agencji UE za rok budżetowy 2018 Trybunał 
Obrachunkowy wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do wiarygodności 
sprawozdań finansowych wszystkich agencji; odnotowuje, że Trybunał wydał opinie 
bez zastrzeżeń w odniesieniu do legalności i prawidłowości dochodów leżących 
u podstaw sprawozdań finansowych wszystkich agencji; zauważa ponadto, że Trybunał 
wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do legalności i prawidłowości płatności 
leżących u podstaw sprawozdań finansowych wszystkich agencji z wyjątkiem EASO;

3. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Komisji (opublikowane w 2019 r.) z oceny 
agencji UE działających w obszarze polityki zatrudnienia i spraw socjalnych 
(Eurofound, Cedefop, ETF i EU-OSHA) dotyczące adekwatności, skuteczności, 
spójności i unijnej wartości dodanej agencji; podkreśla, że Komisja określiła kilka 
obszarów wymagających poprawy, lecz ogólnie sprawozdanie z oceny jest bardzo 
pozytywne – stwierdzono w nim, że agencje wypełniły swoje zadania przy wysokiej 
wartości dodanej i dobrym stosunku jakości do ceny oraz że ich praca była istotna 
i użyteczna dla zainteresowanych podmiotów;

4. z zadowoleniem przyjmuje współpracę między agencjami w ramach sieci agencji UE 
i poza nią, a także zachęca do takiej współpracy, ponieważ odgrywa ona ważną rolę w 
określaniu i propagowaniu możliwości zwiększania wydajności, we wnoszeniu wartości 
dodanej i w zapewnianiu skutecznej komunikacji między agencjami i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami; docenia i wspiera ścisłą współpracę między agencjami 
wchodzącymi w zakres kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
ponieważ współpraca ta służy zapewnianiu synergii, komplementarności i podziału 
zasobów;

5. dostrzega w tym kontekście postępy poczynione przez agencje w wymianie informacji 
i we współpracy oraz podkreśla, że potrzebne są dodatkowe środki i dalsze 
udoskonalenie współpracy, aby zmniejszyć koszty, zwiększyć efektywność i osiągnąć 
większą synergię między agencjami; docenia fakt, że wszystkie agencje wchodzące 
w zakres kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych osiągnęły swoje cele 
i zrealizowały programy prac, i podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniego 
personelu i środków finansowych umożliwiających im dalsze wdrażanie programów 
prac o bardzo wysokim wskaźniku realizacji; wzywa sieć agencji UE do wypracowania 
ogólnej polityki niezastępowania pracowników zatrudnionych na stałe droższymi 
konsultantami zewnętrznymi;
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6. zaleca, aby wszystkie agencje przyjęły i wdrożyły ramy kontroli wewnętrznej Komisji, 
które zapewnią dostosowanie standardów kontroli wewnętrznej do najwyższych 
standardów międzynarodowych; 

7. zauważa, że większość uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu rocznym 
dotyczącym agencji UE za rok budżetowy 2018 dotyczy uchybień w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach; zachęca 
agencje, by udoskonaliły swoje postępowania o udzielenie zamówienia, tak aby 
zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszy stosunek wartości 
do ceny udzielanych zamówień; zauważa, że w odniesieniu do należytego zarządzania 
finansami uwagi Trybunału odnoszą się do nadmiernego uzależnienia od wykonawców, 
zewnętrznych konsultantów i pracowników tymczasowych;

8. uznaje postępy poczynione przez agencje w odniesieniu do wprowadzenia 
elektronicznych zamówień publicznych;

9. zgadza się z konkluzjami Trybunału, zgodnie z którymi korzystanie z umów ramowych 
nie może utrudniać przeprowadzania uczciwych i konkurencyjnych postępowań 
o udzielenie zamówienia, a konkurencyjność cenowa musi uwzględniać wszystkie 
istotne elementy cenowe; jest zdania, że wspólne postępowania o udzielenie 
zamówienia lub międzyinstytucjonalne umowy ramowe, oparte na analizie rynku 
i wykazaniu wykonalności wspólnego postępowania, mogłyby pomóc agencjom 
w osiągnięciu większej wydajności i korzyści skali oraz okazać się szczególnie 
przydatne dla nowo utworzonych agencji, takich jak ELA;

10. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), którego 
rozporządzenie ustanawiające przedstawiono w marcu 2018 r. i który rozpoczął 
działalność w październiku 2019 r.; podkreśla, że należy zapewnić wystarczające 
zasoby finansowe na utworzenie tego urzędu; podkreśla, że nie można zapewnić tego 
finansowania poprzez przesunięcie środków finansowych przydzielonych innym 
agencjom ds. zatrudnienia i spraw społecznych oraz że urząd ten, będący nowym 
organem, potrzebuje nowych zasobów, by sprawnie funkcjonować; w szczególności 
podkreśla, że utworzenie ELA nie powinno skutkować ograniczeniem zasobów dla 
portalu EURES ani jego zdolności, gdyż portal ten odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu 
mobilności obywateli Unii na rynkach pracy oraz oferuje usługi i partnerstwo osobom 
poszukującym pracy, pracodawcom, publicznym służbom zatrudnienia, partnerom 
społecznym i władzom lokalnym; wobec tego podkreśla potrzebę utrzymania wyraźnie 
odrębnych linii budżetowych dla ELA i EURES;

11. zwraca uwagę, że ELA pomoże zapewnić skuteczne i sprawiedliwe egzekwowanie 
przepisów UE dotyczących mobilności pracowniczej i koordynacji zabezpieczenia 
społecznego, będzie wspierać organy krajowe w zakresie współpracy przy ich 
egzekwowaniu oraz ułatwi obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie z rynku 
wewnętrznego; jest zdania, że wprawdzie wszystkie cztery agencje (Eurofound, 
Cedefop, ETF i EU-OSHA) są ukierunkowane głównie na badania naukowe, mogłyby 
jednak z pożytkiem wspomagać pracę ELA i wnosić w nią wkład;

12. podkreśla, że przejrzystość i wiedza obywateli o istnieniu agencji mają zasadnicze 
znaczenie dla ich rozliczalności demokratycznej; uważa, że zasadnicze znaczenie mają 
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użyteczność i łatwość korzystania z zasobów i danych agencji; w związku z tym wzywa 
do oceny obecnego sposobu przedstawiania i udostępniania danych i zasobów oraz 
oceny, w jakim stopniu obywatele uważają, że dane można łatwo identyfikować, 
rozpoznawać i wykorzystywać;

13. zaleca, aby wszystkie agencje skupiły się na komunikacji publicznej i promocji, 
ponieważ ich istnienie i działalność często są niedostrzegane przez obywateli;

14. zachęca agencje UE, aby rozważyły: przyjęcie strategii w zakresie praw podstawowych, 
z uwzględnieniem odniesienia do praw podstawowych w kodeksie postępowania, 
w którym można by określić obowiązki pracowników i przeznaczone dla nich działania 
szkoleniowe; wprowadzenie mechanizmów zapewniających wykrywanie i zgłaszanie 
wszelkich naruszeń praw podstawowych oraz szybkie powiadamianie głównych 
organów danej agencji o ryzyku wystąpienia takich naruszeń; utworzenie – 
w stosownych przypadkach – stanowiska urzędnika ds. praw podstawowych, 
podlegającego bezpośrednio zarządowi w celu zagwarantowania pewnego stopnia 
niezależności względem innych pracowników, tak aby zapewnić natychmiastowe 
reagowanie na zagrożenia dla praw podstawowych oraz stałe doskonalenie polityki 
danej organizacji w zakresie praw podstawowych; wypracowanie regularnego dialogu 
z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i właściwymi organizacjami 
międzynarodowymi na tematy związane z prawami podstawowymi; uczynienie 
z przestrzegania praw podstawowych głównego elementu ram współpracy danej agencji 
z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z członkami administracji 
krajowych, z którymi agencje współpracują na szczeblu operacyjnym.
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