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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az uniós ügynökségek fontos szerepet játszanak abban, hogy 
segítsék az uniós intézményeket a szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában, 
különösen konkrét technikai, tudományos és irányítási feladatok ellátása révén; hangot 
ad a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás területén működő négy ügynökség 
által végzett munka magas színvonalával való elégedettségének;

2. elégedetten állapítja meg, hogy az uniós ügynökségekről szóló, 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék valamennyi ügynökség számláinak 
megbízhatóságáról korlátozás nélküli ellenőri véleményt adott ki; megjegyzi, hogy a 
Számvevőszék valamennyi ügynökségre vonatkozóan korlátozás nélküli ellenőri 
véleményt adott ki az éves beszámolók alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék az ACER és az EASO 
kivételével valamennyi ügynökségre vonatkozóan korlátozás nélküli ellenőri véleményt 
adott ki az éves beszámolók alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről;

3. üdvözli és ösztönzi az ügynökségek közötti együttműködést az uniós ügynökségek 
hálózatának (EUAN) keretében és azon túl, mivel ez a hálózat az ügynökségek közötti 
együttműködés fontos platformja, amely biztosítja az ügynökségek és az érintett 
érdekelt felek közötti hatékony kommunikációt;

4. emlékeztet arra, hogy az ügynökségek éves munkaprogramjainak és többéves 
stratégiáinak évenkénti megvitatása az illetékes bizottságokban döntő fontosságú annak 
biztosítása szempontjából, hogy a programok és a stratégiák a tényleges politikai 
prioritásokhoz igazodjanak, különösen a szociális jogok európai pillérében foglalt elvek 
végrehajtásának összefüggésében;

5. megjegyzi, hogy a Számvevőszék által az uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentésében tett észrevételek többsége a korábbi évekhez hasonlóan a 
közbeszerzési eljárások hiányosságaira vonatkozik; 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes ügynökségeknél igen magas az átvitelek szintje, 
ami különböző hiányosságokra utalhat, ideértve a gyenge költségvetési tervezést is;

7. elégedetten állapítja meg, hogy a Számvevőszék 207 észrevételéből, amelyekkel 2018 
végéig nem foglalkoztak, 2019-ben a legtöbb esetben már megtörtént vagy folyamatban 
volt a korrekciós intézkedés.


