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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 UE, 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 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;

4. 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;

5. zaleca, aby wszystkie agencje przyjęły i wdrożyły ramy kontroli wewnętrznej Komisji, 
które zapewnią dostosowanie standardów kontroli wewnętrznej do najwyższych 
standardów międzynarodowych; 

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


