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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzdvihuje dôležitú úlohu agentúr Únie, ktoré pomáhajú inštitúciám Únie pri 
navrhovaní a vykonávaní politík, a to najmä vykonávaním osobitných technických, 
vedeckých alebo riadiacich úloh; vyjadruje spokojnosť s vysokou kvalitou práce, ktorú 
vykonávajú agentúry pôsobiace v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začleňovania;

2. víta to, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 
2019 vydal audítorské výroky bez výhrad k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých 
agentúr; poznamenáva, že Dvor audítorov vydal výroky bez výhrad k zákonnosti 
a správnosti príjmov zaznamenaných v účtovnej závierke všetkých agentúr; ďalej 
poznamenáva, že Dvor audítorov vydal výroky bez výhrad k zákonnosti a správnosti 
príslušných platieb zaznamenaných v účtovných závierkach agentúr s výnimkou ACER 
a EASO;

3. víta a podporuje spoluprácu medzi agentúrami v rámci siete agentúr EÚ (EUAN) aj 
mimo nej, pričom táto sieť je dôležitou platformou na spoluprácu medzi agentúrami 
zaručujúcou efektívnu komunikáciu medzi agentúrami a príslušnými zainteresovanými 
stranami;

4. pripomína, že každoročná výmena názorov v príslušných výboroch o ročných 
pracovných programoch a viacročných stratégiách agentúr má zásadný význam 
na zaistenie súladu týchto programov a stratégií so skutočnými politickými prioritami, 
najmä v súvislosti s vykonávaním zásad zakotvených v Európskom pilieri sociálnych 
práv;

5. poznamenáva, že väčšina pripomienok, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojej výročnej 
správe o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019, sa podobne ako v predchádzajúcich 
rokoch týka nedostatkov v postupoch verejného obstarávania; 

6. vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokou mierou prenosov v niektorých agentúrach, 
čo by mohlo naznačovať rôzne nedostatky vrátane nedostatočného rozpočtového 
plánovania;

7. s uspokojením konštatuje, že k 207 pripomienkam Dvora audítorov, ktoré neboli na 
konci roku 2018 vyriešené, boli v roku 2019 vo väčšine prípadov nápravné opatrenia už 
dokončené alebo prebiehali.


