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Pozměňovací návrh 1
Guido Reil

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur při přípravě a realizaci politik EU, 
zejména úkolů technické, vědecké, 
operační či regulační povahy; v této 
souvislosti doceňuje význam a kvalitu 
práce, kterou vykonávají čtyři agentury 
spadající do působnosti Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA a ETF);

1. konstatuje, že od roku 2000 se 
značně zvýšil počet agentur EU; považuje 
to za problematické z demokratického 
hlediska, neboť agentury vykonávají 
částečně úkoly veřejné správy, jejichž 
plnění má velký dopad na občany, ale jsou 
na členských státech nezávislé a tudíž jim 
chybí demokratická legitimita; poukazuje 
na to, že v letech 2000 až 2013 se počet 
zaměstnanců agentur EU čtyřnásobně 
zvýšil, že prostředky, jež jsou jim 
přidělovány z rozpočtu EU, vzrostly 
osmkrát a že v roce 2018 byly všem 
agenturám (kromě Jednotného výboru 
pro řešení krizí) přiděleny prostředky v 
celkové výši 4,2 miliardy EUR, což je o 20 
% více než v roce 2017;  konstatuje, že v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti 
působí různé agentury a subjekty 
paralelně a že jejich oblasti působnosti a 
pravomoci se překrývají; obzvláště 
konstatuje, že se překrývá činnost 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s činností 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek a že ke značnému 
překrývání činnosti dochází také mezi 
Evropskou nadací odborného vzdělávání a 
Evropským střediskem pro rozvoj 
odborného vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
agentur při přípravě a realizaci politik EU, 
zejména úkolů technické, vědecké, 
operační či regulační povahy; v této 
souvislosti doceňuje význam a kvalitu 
práce, kterou vykonávají čtyři agentury 
spadající do působnosti Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA a ETF);

1. zdůrazňuje, že úloha agentur má 
být z hlediska nákladů a zdrojů 
efektivnější; domnívá se, že počet agentur 
EU (v roce 2019 vystoupal na 43), stejně 
jako počet agentur spadajících 
do působnosti Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA a ETF, k nimž v roce 2019 přibyla 
ještě agentura ELA), je příliš vysoký;

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. oceňuje, že všechny agentury, 
které spadají do působnosti Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, splnily své 
cíle a pracovní programy navzdory 
nedostatku lidských zdrojů a rozpočtovým 
omezením; domnívá se, že tyto problémy 
budou v budoucnu ohrožovat plnění 
úkolů agentur, a zdůrazňuje, že je důležité 
zajistit odpovídající personální a finanční 
zdroje, které by agenturám umožnily 
pokračovat v provádění jejich pracovních 
programů tak, aby dosahovaly velmi 
vysoké míry dokončování činnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)



AM\1194667CS.docx 5/11 PE644.905v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že z hlediska 
demokratické odpovědnosti agentur je 
důležitá transparentnost a povědomí 
občanů o existenci agentur; domnívá se, 
že zásadní význam má využitelnost a 
snadnost použití zdrojů a údajů agentury; 
požaduje tudíž posouzení toho, jak se v 
současnosti prezentují a zpřístupňují 
údaje a zdroje a jak je pro občany snadné 
je nalézt, rozeznat a používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, 
že podle výroční zprávy Evropského 
účetního dvora o agenturách EU za 
rozpočtový rok 2018 vydal Účetní dvůr u 
všech agentur výroky bez výhrad, pokud 
jde o spolehlivost jejich účetní závěrky; 
konstatuje, že Účetní dvůr vydal u všech 
agentur výroky bez výhrad, i pokud jde o 
legalitu a správnost příjmů, na nichž se 
jejich účetní závěrky zakládají; konstatuje 
také, že s výjimkou úřadu EASO vydal 
Účetní dvůr u všech agentur výroky bez 
výhrad, i pokud jde o legalitu a správnost 
plateb, na nichž se jejich účetní závěrky 
zakládají;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá a podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
(EUAN) i mimo ni, která má důležitou 
úlohu při určování a prosazování 
možných přínosů z hlediska efektivnosti, 
zvyšování hodnoty a zajištění účinné 
komunikace mezi agenturami a 
příslušnými zúčastněnými stranami; 
oceňuje a podporuje úzkou spolupráci 
mezi agenturami v rámci Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci s cílem 
zajistit součinnost, doplňkovost a sdílení 
zdrojů;

3. podporuje spolupráci mezi 
agenturami v rámci sítě agentur EU 
(EUAN) i mimo ni za účelem zvýšení 
účinnosti, zvyšování hodnoty, zajištění 
doplňkovosti a sdílení zdrojů a zabránění 
překrývání činností a plýtvání;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že většina připomínek, 
které Účetní dvůr uvedl ve své výroční 
zprávě o agenturách EU za rozpočtový rok 
2018, se týká nedostatků v postupech 
zadávání veřejných zakázek, jak tomu bylo 
i v předchozích letech; doporučuje 
agenturám dále zlepšovat své postupy pro 
zadávání veřejných zakázek tak, aby byla v 
plném rozsahu dodržována platná pravidla 
a uzavírány ekonomicky nejvýhodnější 
veřejné zakázky; konstatuje, že pokud jde 
o řádné finanční řízení, připomínky 
Účetního dvora poukazují na nadměrnou 
závislost na dodavatelích, externích 
poradenských službách a agenturních 
pracovnících;

4. s obavami konstatuje, že většina 
připomínek, které Účetní dvůr uvedl ve své 
výroční zprávě o agenturách EU za 
rozpočtový rok 2018, se týká nedostatků 
v postupech zadávání veřejných zakázek, 
jak tomu bylo i v předchozích letech; 
doporučuje agenturám dále zlepšovat své 
postupy pro zadávání veřejných zakázek 
tak, aby byla v plném rozsahu dodržována 
platná pravidla a uzavírány ekonomicky 
nejvýhodnější veřejné zakázky; dále 
konstatuje, že pokud jde o řádné finanční 
řízení, připomínky Účetního dvora 
poukazují na nadměrnou závislost 
na dodavatelích, externích poradenských 
službách a agenturních pracovnících;

Or. it



AM\1194667CS.docx 7/11 PE644.905v01-00

CS

Pozměňovací návrh 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. podporuje závěry Účetního dvora, 
podle nichž nesmí používání rámcových 
smluv bránit spravedlivým a 
konkurenceschopným zadávacím řízením 
a cenová konkurence musí zohledňovat 
všechny hlavní cenové prvky; je toho 
názoru, že společná zadávací řízení nebo 
interinstitucionální rámcové smlouvy 
založené na analýze trhu a důkazech o 
proveditelnosti společného řízení by 
mohly agenturám pomoci zvýšit efektivitu 
a dosáhnout úspor z rozsahu a mohly by 
být obzvláště užitečné pro nově zřízené 
agentury, jako je Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti (ELA);

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá hodnotící zprávu Komise 
(zveřejněnou v roce 2019), která se 
zaměřovala na agentury Evropské komise 
pracujících v oblasti politiky 
zaměstnanosti a sociálních věcí 
(Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA) 
a hodnotila význam, účinnost, soudržnost 
a přidanou evropskou hodnotu těchto 
agentur; zdůrazňuje, že Evropská komise 
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označila několik oblastí pro zlepšení, 
avšak obecně je tato hodnotící zpráva 
pozitivní a uvádí, že agentury splnily své 
úkoly, přičemž dosáhly vysoké přidané 
hodnoty a zhodnocení vynaložených 
prostředků, a že jejich činnost měla pro 
příslušné zúčastněné strany význam a byla 
pro ně přínosem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. uznává pokrok, jehož agentury 
dosáhly v oblasti výměny informací a 
spolupráce, a zdůrazňuje, že je třeba 
přijmout další opatření a zlepšit 
spolupráci s cílem přispět ke snížení 
výdajů, zvýšit účinnost a dosáhnout 
silnější součinnosti agentur; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vítá vytvoření Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti (ELA), jehož 
zakládací nařízení bylo předloženo v 
březnu 2018 a který začal fungovat v říjnu 
2019; zdůrazňuje, že na jeho zřízení je 
třeba vyčlenit dodatečné finanční 
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prostředky; trvá na tom, že jeho 
financování nelze dosáhnout převodem 
prostředků z jiných agentur, které se 
zabývají problematikou zaměstnanosti 
a sociálních věcí, a z jiných rozpočtových 
položek, a že pokud má tento orgán coby 
nový subjekt bezproblémově fungovat, je 
nutné pro něj zajistit nové finanční 
zdroje; zdůrazňuje zejména, že by vznik 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti neměl vést k omezení zdrojů a 
kapacit sítě EURES, která plní stěžejní 
úlohu při zajišťování lepší pracovní 
mobility občanů Unie a nabízí své služby 
a partnerství uchazečům o zaměstnání 
a zaměstnavatelům, veřejným službám 
zaměstnanosti, sociálním partnerům 
a místním úřadům; zdůrazňuje proto, že v 
případě orgánu ELA i sítě EURES je 
třeba zachovat jasně vymezené a 
samostatné rozpočtové položky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. zdůrazňuje, že Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti (ELA) pomůže zajistit, 
aby byla pravidla EU týkající se pracovní 
mobility a koordinace sociálního 
zabezpečení vymáhána účinně a 
spravedlivě, bude podporovat spolupráci 
vnitrostátních orgánů při vymáhání těchto 
pravidel a usnadní občanům a podnikům 
využívat přínosy vnitřního trhu; domnívá 
se, že přestože se čtyři agentury 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF a EU-
OSHA) zaměřují zejména na výzkum, 
mohly by užitečným způsobem podporovat 
práci Evropského orgánu pro pracovní 
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záležitosti a podílet se na ní;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. podněcuje agentury Unie k tomu, 
aby zvážily přijetí strategie pro základní 
práva včetně odkazu na základní práva v 
kodexu chování, která by mohla vymezit 
povinnosti zaměstnanců agentur a 
odborné vzdělávání zaměstnanců; a vybízí 
je, aby posoudily vytvoření mechanismu, 
který by zajistil odhalení a oznámení 
všech případů porušení základních práv a 
který by hlavní orgány dané agentury 
rychle upozornil na hrozící porušení 
základních práv;  v příslušných případech 
zvážily zřízení funkce úředníka pro otázky 
základních práv přímo podřízeného 
správní radě, aby se zajistila určitá úroveň 
nezávislosti na jiných zaměstnancích v 
zájmu okamžitého řešení hrozeb pro 
lidská práva a neustálého zdokonalování 
politiky základních práv v rámci 
organizací; aby o záležitostech spojených 
se základními právy rozvíjely pravidelný 
dialog s organizacemi občanské 
společnosti a důležitými mezinárodními 
organizacemi; a dále je vyzývá, aby se 
dodržování základních práv stalo 
základním referenčním prvkem v rámci 
spolupráce dané agentury s externími 
subjekty, zejména s členy vnitrostátních 
správních orgánů, s nimiž spolupracují na 
operační úrovni;

Or. en



AM\1194667CS.docx 11/11 PE644.905v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby se všechny 
agentury zaměřily na komunikaci s 
veřejností a na publicitu, neboť o jejich 
existenci ani činnostech občané často 
nemají informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá síť agentur k vypracování 
všeobecné politiky, jejímž cílem by bylo 
nenahrazovat stálé zaměstnance dražšími 
externími poradci;

Or. en


