
PA\1218461SL.docx PE660.366v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2020/2194(DEC)

16.12.2020

OSNUTEK MNENJA
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko 
leto 2019: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor
(2020/2194(DEC))

Pripravljavka mnenja: Romana Tomc



PE660.366v01-00 2/3 PA\1218461SL.docx

SL

PA_NonLeg



PA\1218461SL.docx 3/3 PE660.366v01-00

SL

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo agencije Unije pri pomoči institucijam Unije pri 
oblikovanju in izvajanju politik, zlasti z opravljanjem posebnih tehničnih, znanstvenih 
in upravljavskih nalog; izraža zadovoljstvo zaradi visokokakovostnega dela agencij na 
področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja;

2. pozdravlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu o agencijah EU za 
proračunsko leto 2019 za vse agencije izdalo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zanesljivosti zaključnih računov; ugotavlja, da je Računsko sodišče za vse agencije 
izdalo revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, 
povezanih z zaključnimi računi; ugotavlja tudi, da je Računsko sodišče za vse agencije, 
razen za ACER in EASO, izdalo revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in 
pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi računi;

3. pozdravlja in spodbuja sodelovanje med agencijami znotraj in zunaj mreže agencij EU, 
saj je pomembna platforma za sodelovanje med agencijami in zagotavlja učinkovito 
komunikacijo med agencijami in ustreznimi deležniki;

4. opominja, da vsakoletna izmenjava mnenj v pristojnih odborih o letnih delovnih 
programih in večletnih strategijah agencij prispeva k temu, da bodo ti programi in 
strategije ustrezali dejanskim političnim prednostnim nalogam, zlasti v povezavi z 
izvajanjem načel iz evropskega stebra socialnih pravic;

5. ugotavlja, da večina ugotovitev, ki jih je Računsko sodišče navedlo v letnem poročilu o 
agencijah EU za proračunsko leto 2019, tako kot tudi v prejšnjih letih zadeva 
pomanjkljivosti v postopkih javnega naročanja;

6. izraža zaskrbljenost zaradi zelo visoke stopnje prenosov v nekaterih agencijah, kar bi 
lahko kazalo na različne pomanjkljivosti, vključno s slabim proračunskim 
načrtovanjem;

7. z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili popravljalni ukrepi za 207 opažanj, ki do konca 
leta 2018 niso bila upoštevana, leta 2019 v večini primerov izvedeni ali so se izvajali.


