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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo agencije Unije pri pomoči institucijam Unije pri 
oblikovanju in izvajanju politik, zlasti z opravljanjem posebnih tehničnih, znanstvenih 
in upravljavskih nalog; pozdravlja pomen in visokokakovostno delo agencij na področju 
zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja (Evropski center za razvoj poklicnega 
usposabljanja (Cedefop), Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (Eurofound), Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), 
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) in novoustanovljeni Evropski organ za delo 
(ELA)); glede tega poudarja, da je treba agencijam Unije priskrbeti ustrezne človeške in 
finančne vire na ravni, ki je sorazmerna z dodeljenimi nalogami, da bodo lahko še 
naprej izvajale svoje delovne programe z zelo visoko stopnjo uspešno zaključenih 
dejavnosti; ponovno poudarja, da je za pravilno delovanje izvajalskih agencij potreben 
tudi visokokakovosten socialni dialog, ki bo tesno vključeval lokalne odbore 
uslužbencev;

2. pozdravlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu o agencijah EU za 
proračunsko leto 2019 za vse agencije izdalo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zanesljivosti zaključnih računov; ugotavlja, da je Računsko sodišče za vse agencije 
izdalo revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, 
povezanih z zaključnimi računi; ugotavlja tudi, da je Računsko sodišče za vse agencije, 
razen za Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in 
Evropski azilni podporni urad (EASO), izdalo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi računi;

3. ugotavlja, da je Računsko sodišče prvič objavilo tudi splošno oceno pogojev, ki jih je 
določila Unija, da bi agencijam omogočila izvajanje njihovih politik za javno dobro, in 
ugotovilo, da obstaja potreba po večjem mrežnem povezovanju in sodelovanju ter večji 
prožnosti pri ustanavljanju, delovanju in morebitnem prenehanju delovanja agencij, pri 
čemer je treba upoštevati različne strukture upravljanja, mandate, naloge in izzive 
agencij; je seznanjen tudi s priporočili Računskega sodišča Komisiji in agencijam, naj 
zagotovijo ustreznost, skladnost in prožnost ustanovitve agencij, dodelijo sredstva na 
bolj prožen način, izboljšajo upravljanje, odgovornost in poročanje o smotrnosti ter 
okrepijo vlogo agencij kot centrov strokovnega znanja in povezovanja;

4. poudarja, da sta preglednost in ozaveščenost državljanov o agencijah Unije bistvenega 
pomena za njihovo demokratično odgovornost; meni, da sta možnost in enostavnost 
uporabe sredstev in podatkov agencij bistvenega pomena; zato poziva, naj se oceni, 
kako se podatki in sredstva trenutno predstavljajo in dajejo na voljo ter v kolikšni meri 
se državljanom zdi, da jih je mogoče zlahka najti, prepoznati in uporabiti;

5. pozdravlja in spodbuja sodelovanje med agencijami znotraj in zunaj mreže agencij EU, 
saj je pomembna platforma za sodelovanje med agencijami, ki je namenjena 
opredeljevanju in spodbujanju možnosti za večjo učinkovitost, ustvarjanju dodane 
vrednosti in zagotavljanju učinkovite komunikacije med agencijami in ustreznimi 
deležniki, kar omogoča sinergije ter izmenjavo zamisli in najboljše prakse, s čimer se 
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želi uresničiti bolj uravnoteženo upravljanje in večjo skladnost med agencijami; 
poudarja, da je treba izboljšati sodelovanje med agencijami in institucijami Unije, da bi 
se izognili zunanjemu izvajanju storitev, ki jih lahko opravljajo same;

6. ceni in nadalje spodbuja vedno tesnejše sodelovanje med agencijami na področju 
zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja, da bi izboljšali sinergije, zagotovili 
nadaljnje dopolnjevanje in souporabo virov; poudarja pomen in dodano vrednost vsake 
agencije na njenem strokovnem področju in njene avtonomije;

7. se zaveda, da so štiri agencije skupaj organizirale posebne sestanke, da bi uskladile 
svoje metodologije kazalnikov uspešnosti kot nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočila 
Komisije, prejetega leta 2019 na podlagi ocene štirih agencij iz leta 2017 (priporočilo 5 
iz dokumenta SWD(2019)0159);

8. opominja, da vsakoletna izmenjava mnenj o letnih delovnih programih in večletnih 
strategijah agencij v pristojnih odborih prispeva k temu, da bodo ti programi in 
strategije ustrezali dejanskim političnim prednostnim nalogam, zlasti v povezavi z 
izvajanjem načel iz evropskega stebra socialnih pravic; želi spomniti, da so agencije 
najbolj usposobljene za ocenjevanje uporabe virov in imajo ključno vlogo pri 
podpiranju ustreznih trajnostnih projektov v skladu z evropskim zelenim dogovorom; 
poziva Komisijo, naj s finančnimi sredstvi podpre agencije Unije pri zagotavljanju 
socialnega dialoga; ugotavlja, da imajo agencije Unije ključno vlogo pri zagotavljanju 
socialnega dialoga z institucijami Unije;

9. spodbuja agencije Unije, naj razmislijo o sprejetju strategije o temeljnih pravicah, 
vključno s sklicevanjem na temeljne pravice v kodeksu ravnanja, ki bi lahko 
opredeljeval dolžnosti uslužbencev in njihovo izobraževanje, vzpostavitvi mehanizmov, 
ki bodo omogočali, da se bodo vse kršitve temeljnih pravic odkrile in sporočile naprej, s 
tveganjem zanje pa se bo brez odlašanja seznanilo glavne organe zadevne agencije, 
morebitni ustanovitvi funkcije uradnika za temeljne pravice, ki bi odgovarjal 
neposredno upravnemu odboru, s čimer bi bila zagotovljena določena mera neodvisnosti 
v odnosu do drugih uslužbencev, da bi poskrbeli za takojšnjo obravnavo groženj za 
temeljne pravice, v organizaciji pa omogočili nenehno posodabljanje politike na 
področju temeljnih pravic, vzpostavitvi rednega dialoga z organizacijami civilne družbe 
in ustreznimi mednarodnimi organizacijami o vprašanjih na področju temeljnih pravic, 
določitvi skladnosti s temeljnimi pravicami kot osrednjega pogoja za sodelovanje 
posamezne agencije z zunanjimi akterji, tudi člani državnih uprav, s katerimi poteka 
sodelovanje na operativni ravni;

10. ugotavlja, da večina ugotovitev, ki jih je Računsko sodišče navedlo v letnem poročilu o 
agencijah EU za proračunsko leto 2019, tako kot tudi v prejšnjih letih zadeva 
pomanjkljivosti v postopkih javnega naročanja, zlasti dobro finančno poslovodenje in 
pravilnost; poziva agencije Unije, naj še izboljšajo svoje postopke javnega naročanja ter 
tako zagotovijo trajnost in popolno spoštovanje veljavnih pravil, obenem pa tudi 
spoštovanje načel preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije, s 
čimer bi se preprečile davčne utaje in nepoštena konkurenca;

11. izraža zaskrbljenost zaradi zelo visoke stopnje prenosov v nekaterih agencijah, kar bi 
lahko kazalo na različne pomanjkljivosti, vključno s slabim proračunskim 
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načrtovanjem, in je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti;

12. z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili popravljalni ukrepi za 207 ugotovitev Računskega 
sodišča, ki do konca leta 2018 niso bile upoštevane, leta 2019 v večini primerov 
izvedeni ali so se izvajali;

13. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo leta 2019 med člani najvišjih organov odločanja v 
vseh agencijah Unije samo 34 %1 žensk, in v zvezi s tem poziva, naj agencije Unije v 
prihodnje predložijo podatke o uravnoteženi zastopanosti spolov za vse kategorije 
vodstvenega osebja; v zvezi s tem spodbuja agencije Unije, naj obravnavajo 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja svojega osebja ter uravnoteženo 
zastopanost spolov v upravi;

14. želi spomniti, da je bil Evropski organ za delo (ELA) ustanovljen marca 2018 in je začel 
delovati oktobra 2019; poudarja, kako pomembno je, da bo ta organ čim prej v celoti 
operativen, da bi se izboljšala uporaba in izvrševanje prava EU s področja mobilnosti 
delavcev in usklajevanja socialne varnosti, s tem pa zagotovila pravična mobilnost in 
učinkovito čezmejno izvrševanje pravic delavcev; s tem v zvezi poudarja, da je treba 
zagotoviti zadostna finančna sredstva;

15. poudarja, da sta preglednost in ozaveščenost državljanov o agencijah Unije bistvenega 
pomena za njihovo demokratično odgovornost;

16. poudarja, da bo ELA pripomogel, da se bodo pravila Unije o mobilnosti delovne sile in 
usklajevanju sistemov socialne varnosti izvajala učinkovito in pravično, prav tako pa bo 
pomagal nacionalnim organom pri sodelovanju na področju izvrševanja teh pravil ter 
državljanom in podjetjem omogočal enostavnejše koriščenje prednosti notranjega trga; 
meni, da so sicer štiri agencije (Eurofound, Cedefop, ETF in EU-OSHA) osredotočene 
predvsem na raziskave, vendar bi lahko koristno podprle dejavnosti ELA in prispevale k 
njim;

17. želi spomniti, da je treba v agencijah Unije zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov 
v skladu s temeljnimi uredbami o njihovi ustanovitvi.

1https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_adm
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