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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje významnou úlohu agentur Unie, které pomáhají orgánům Unie při 
navrhování a provádění politik, zejména vykonáváním specifických technických, 
vědeckých a řídících úkolů; vyjadřuje spokojenost s vysokou kvalitou práce, kterou 
vykonávají agentury působící v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování;

2. vítá skutečnost, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o agenturách EU za rozpočtový 
rok 2019 vydal výroky auditora bez výhrad, pokud jde o spolehlivost účetní závěrky 
všech agentur; konstatuje, že Účetní dvůr vydal u všech agentur výroky auditora bez 
výhrad, i pokud jde o legalitu a správnost příjmů, na nichž se jejich účetní závěrky 
zakládají; konstatuje také, že s výjimkou agentur ACER a 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;

3. vítá a podporuje spolupráci mezi agenturami v rámci sítě agentur EU (EUAN) i mimo 
ni, která představuje důležitou platformu pro spolupráci mezi agenturami zajišťující 
účinnou komunikaci mezi agenturami a příslušnými zúčastněnými stranami;

4. připomíná, že každoroční výměna názorů vedená v příslušných výborech o ročních 
pracovních programech a víceletých strategiích agentur má zásadní význam pro 
zajištění toho, aby tyto programy a strategie byly v souladu se skutečnými politickými 
prioritami, zejména v souvislosti s prováděním zásad zakotvených v evropském pilíři 
sociálních práv;

5. konstatuje, že většina připomínek, které Účetní dvůr uvedl ve své výroční zprávě 
o agenturách EU za rozpočtový rok 2019, se obdobně jako v předchozích letech týká 
nedostatků v postupech zadávání veřejných zakázek; 

6. vyjadřuje znepokojení nad velmi vysokou mírou přenosů v některých agenturách, což 
by mohlo naznačovat různé nedostatky, včetně nedostatečného rozpočtového plánování;

7. s uspokojením konstatuje, že u 207 připomínek Účetního dvora, které nebyly na konci 
roku 2018 vyřešené, byla nápravná opatření v roce 2019 ve většině případů dokončena 
či probíhala.


