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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, jaką agencje Unii odgrywają we wspieraniu instytucji Unii w 
opracowywaniu i wdrażaniu polityk, zwłaszcza dlatego, że wykonują konkretne zadania 
techniczne, naukowe i zarządcze; wyraża zadowolenie z wysokiej jakości pracy 
wykonywanej przez agencje działające w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i 
włączenia społecznego;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w swoim sprawozdaniu rocznym dotyczącym 
agencji UE za rok budżetowy 2019 Trybunał Obrachunkowy wydał opinie bez 
zastrzeżeń co do wiarygodności sprawozdań finansowych wszystkich agencji; 
odnotowuje, że Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości 
dochodów leżących u podstaw rozliczeń wszystkich agencji; zauważa ponadto, że 
Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości płatności 
leżących u podstaw rozliczeń wszystkich agencji z wyjątkiem ACER i EASO;

3. z zadowoleniem przyjmuje i wspiera współpracę między agencjami w ramach sieci 
agencji UE (EUAN) i poza nią, ponieważ sieć ta stanowi ważną platformę współpracy 
między agencjami w celu zapewnienia skutecznej komunikacji między nimi a 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami;

4. przypomina, że coroczna wymiana poglądów na temat rocznych programów prac i 
wieloletnich strategii agencji we właściwych komisjach znacznie przyczynia się do 
tego, by programy i strategie odzwierciedlały aktualne priorytety polityczne, zwłaszcza 
w kontekście wdrażania zasad zapisanych w Europejskim filarze praw socjalnych;

5. zauważa, że, podobnie jak w poprzednich latach, większość uwag poczynionych przez 
Trybunał w sprawozdaniu rocznym dotyczącym agencji UE za rok budżetowy 2019 
dotyczy uchybień w postępowaniach o udzielenie zamówienia; 

6. wyraża zaniepokojenie bardzo wysokim poziomem przeniesień w niektórych agencjach, 
co może wskazywać na różne słabości, w tym na nieodpowiednie planowanie 
budżetowe;

7. odnotowuje z zadowoleniem, że w 2019 r. ukończono działania naprawcze bądź były 
one w toku w przypadku większości spośród 207 uwag Trybunału, w odniesieniu do 
których do końca 2018 r. nie podjęto żadnych kroków.


