
AM\1194667SL.docx PE644.905v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2019/2098(DEC)

13.12.2019

PREDLOGI SPREMEMB
1–15
Osnutek mnenja
Tomáš Zdechovský
(PE642.932v01-00)

Razrešnica glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko 
leto 2018: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor
(COM(2019)0316 – 2019/2098(DEC))



PE644.905v01-00 2/11 AM\1194667SL.docx

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194667SL.docx 3/11 PE644.905v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Guido Reil

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomembno vlogo, ki jo 
imajo agencije pri pripravi in izvajanju 
politik EU, še zlasti tehničnih, 
znanstvenih, operativnih in/ali 
regulativnih nalog; v zvezi s tem ceni 
pomen in kakovost dela, ki so ga opravile 
štiri agencije (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA in ETF) v pristojnosti Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve;

1. ugotavlja, da se je število agencij 
EU od leta 2000 zelo povečalo; meni, da je 
to z demokratičnega vidika problematično, 
saj nekatere agencije izvajajo upravne 
naloge, ki pomembno vplivajo na 
državljane, vendar so neodvisne od držav 
članic in torej niso demokratično 
legitimne; poudarja, da se je med letoma 
2000 in 2013 število zaposlenih v 
agencijah EU povečalo za štirikrat, 
sredstva iz proračuna EU pa za osemkrat, 
in da je bilo v letu 2018 vsem agencijam 
(brez Enotnega odbora za reševanje) 
skupaj dodeljenih 4,2 milijarde EUR, kar 
je 20 % več kot leta 2017; ugotavlja, da 
različne agencije in organi na socialnem 
področju in področju zaposlovanja 
delujejo vzporedno ter da se njihove 
funkcije in pristojnosti prekrivajo; 
ugotavlja predvsem, da je mogoče opaziti 
prekrivanje med Evropsko agencijo za 
varnost in zdravje pri delu ter Evropsko 
fundacijo za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer ter močno prekrivanje 
med Evropsko fundacijo za usposabljanje 
in Evropskim centrom za razvoj 
poklicnega usposabljanja; 

Or. de

Predlog spremembe 2
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomembno vlogo, ki jo 
imajo agencije pri pripravi in izvajanju 
politik EU, še zlasti tehničnih, 

1. poudarja, da bi morale biti agencije 
stroškovno učinkovitejše in bolj 
gospodarne z viri; meni, da je število 
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znanstvenih, operativnih in/ali 
regulativnih nalog; v zvezi s tem ceni 
pomen in kakovost dela, ki so ga opravile 
štiri agencije (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA in ETF) v pristojnosti Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve;

agencij EU (v letu 2019 jih je bilo 43) 
previsoko, kot tudi število agencij v 
pristojnosti Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA in ETF, katerim se je leta 2019 
pridružil še Evropski organ za delo);

Or. it

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ceni, da so vse agencije v 
pristojnosti Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve kljub pomanjkanju 
človeških virov in proračunskim 
omejitvam predložile svoje cilje in delovne 
programe; meni, da bodo takšni izzivi v 
prihodnosti ogrožali naloge agencije, in 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti 
ustrezne kadrovske in finančne vire, da 
bodo lahko agencije še naprej izvajale 
delovne programe z zelo visoko stopnjo 
končanih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marc Botenga, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da sta preglednost in 
ozaveščenost državljanov o agencijah 
bistvenega pomena za njihovo 
demokratično odgovornost; meni, da sta 
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možnost in enostavnost uporabe sredstev 
in podatkov agencije bistvenega pomena; 
zato poziva, naj se oceni, kako se podatki 
in viri trenutno predstavljajo in dajejo na 
voljo ter v kolikšni meri jih državljani 
zlahka opredeljujejo, prepoznavajo in 
uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. izraža zadovoljstvo, da je 
Računsko sodišče v skladu z letnim 
poročilom Evropskega računskega 
sodišča za agencije EU za proračunsko 
leto 2018 izdalo revizijska mnenja brez 
pridržkov o zanesljivosti zaključnih 
računov za vse agencije; 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 EASO izdalo revizijska 
mnenja brez pridržkov o zakonitosti in 
pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi 
računi agencij;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 6
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3. pozdravlja in spodbuja sodelovanje 
med agencijami v okviru mreže agencij EU 
in zunaj nje, saj ima pomembno vlogo pri 
opredeljevanju in spodbujanju možnosti 
za večjo učinkovitost, ustvarjanju dodane 
vrednosti in zagotavljanju učinkovite 
komunikacije med agencijami in 
ustreznimi deležniki; ceni in spodbuja, da 
agencije v pristojnosti Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve tesno 
sodelujejo, da bi zagotovile sinergije, 
dopolnjevanje in izmenjavo virov;

3. spodbuja sodelovanje med 
agencijami v okviru mreže agencij EU in 
zunaj nje, da bi povečali njihovo 
učinkovitost, ustvarili dodano vrednost, 
zagotovili dopolnjevanje in skupno rabo 
virov ter se izognili podvajanju in 
tratenju;

Or. it

Predlog spremembe 7
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da večina ugotovitev, ki 
jih je Sodišče navedlo v letnem poročilu o 
agencijah EU za proračunsko leto 2018, 
tako kot tudi prejšnja leta zadeva 
pomanjkljivosti v postopkih javnega 
naročanja; spodbuja agencije, naj še naprej 
izboljšujejo svoje postopke javnega 
naročanja ter tako zagotovijo izpolnjevanje 
veljavnih pravil v celoti in stroškovno 
najučinkovitejša javna naročila; ugotavlja, 
da se ugotovitve Računskega sodišča v 
zvezi z dobrim finančnim poslovodenjem 
nanašajo na preveliko odvisnost od 
pogodbenikov, zunanjega svetovanja in 
agencijskih delavcev;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
večina ugotovitev, ki jih je Sodišče navedlo 
v letnem poročilu o agencijah EU za 
proračunsko leto 2018, tako kot tudi 
prejšnja leta zadeva pomanjkljivosti v 
postopkih javnega naročanja; spodbuja 
agencije, naj še naprej izboljšujejo svoje 
postopke javnega naročanja ter tako 
zagotovijo izpolnjevanje veljavnih pravil v 
celoti in stroškovno najučinkovitejša javna 
naročila; ugotavlja tudi, da se ugotovitve 
Računskega sodišča v zvezi z dobrim 
finančnim poslovodenjem nanašajo na 
preveliko odvisnost od pogodbenikov, 
zunanjega svetovanja in agencijskih 
delavcev;

Or. it

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

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. podpira ugotovitve Računskega 
sodišča, da uporaba okvirnih pogodb ne bi 
smela ovirati poštenega in konkurenčnega 
postopka javnega naročanja in da mora 
cenovna konkurenca upoštevati vse 
glavne elemente cene; meni, da bi lahko 
skupni postopki javnega naročanja ali 
medinstitucionalne okvirne pogodbe, 
temelječe na analizi trga in dokaza o 
izvedljivosti skupnega postopka, pomagali 
povečati učinkovitost in doseči ekonomijo 
obsega za agencije, kar bi utegnilo 
koristiti predvsem novoustanovljenim 
agencijam, kot je Evropski organ za delo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. pozdravlja ocenjevalno poročilo 
Komisije (objavljeno leta 2019) o 
primernosti, učinkovitosti, skladnosti in 
dodani vrednosti agencij EU, ki delujejo 
na področju zaposlovanja in socialnih 
zadev (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF 
in EU-OSHA); poudarja, da je Evropska 
komisija sicer opredelila več področij, na 
katerih so mogoče izboljšave, vendar je v 
splošnem ocenjevalno poročilo zelo 
pozitivno, saj so agencije izpolnile svoje 
naloge z visoko dodano vrednostjo in 
stroškovno učinkovitostjo, njihovo delo pa 
je bilo za deležnike pomembno in 
koristno;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. priznava napredek, ki so ga na 
področju izmenjave informacij in 
sodelovanja dosegle agencije, in poudarja, 
da je treba sprejeti nadaljnje ukrepe in 
vzpostaviti tesnejše sodelovanje, da bi 
zmanjšali stroške, povečali učinkovitost in 
vzpostavili večjo sinergijo med 
agencijami;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. pozdravlja ustanovitev Evropskega 
organa za delo, katerega ustanovna 
uredba je bila predložena marca 2018, 
organ pa je začel delovati oktobra 2019; 
poudarja, da je treba zagotoviti, da bo 
rezerviran zadosten znesek za njegovo 
ustanovitev; vztraja, da financiranja ni 
mogoče uresničiti s prerazporeditvijo 
sredstev, namenjenih drugim agencijam 
za zaposlovanje in socialne zadeve, in iz 
drugih proračunskih vrstic, in da 
Evropski organ za delo, ki je nov organ, 
za nemoteno delovanje potrebuje nova 
sredstva; zlasti poudarja, da se zaradi 
ustanovitve Evropskega organa za delo ne 
bi smeli zmanjšati viri in zmogljivosti 
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mreže EURES, ki ima ključno vlogo pri 
omogočanju mobilnosti državljanov Unije 
ter iskalcem zaposlitve in delodajalcem, 
javnim zavodom za zaposlovanje, 
socialnim partnerjem in lokalnim 
organom nudi storitve in partnerstva; zato 
poudarja, da morajo biti proračunske 
vrstice za Evropski organ za delo in mrežo 
EURES tudi v prihodnje jasne in ločene;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poudarja, da bo Evropski organ za 
delo pomagal zagotoviti, da se bodo 
pravila EU 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 izkoriščanje 
prednosti notranjega trga; meni, da so 
sicer štiri agencije (EUROFOUND, 
CEDEFOP, ETF in EU-OSHA) 
osredotočene predvsem na raziskave, 
vendar bi lahko vseeno koristno podprle 
dejavnosti Evropskega organa za delo in 
prispevale k njim;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marc Botenga, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. 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 
do drugih uslužbencev, da bi poskrbeli za 
takojšnjo obravnavo groženj temeljnim 
pravicam, 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, predvsem člani 
državnih uprav, s katerimi poteka 
sodelovanje na operativni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 14
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priporoča, naj se vse agencije 
osredotočijo na javno komuniciranje in 
obveščanje javnosti, saj državljani pogosto 
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niso seznanjeni z njihovim obstojem in 
dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marc Botenga, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva mrežo agencij, naj oblikuje 
splošno politiko, po kateri stalnih 
uslužbencev ne bo nadomeščala z dražjimi 
zunanjimi svetovalci.

Or. en


