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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt kennis van de gelijktijdige publicatie van de stappenplannen ter lancering van de 

herziening van de verordeningen tot oprichting van de drie tripartiete agentschappen van 

de Unie, namelijk Cedefop, EU-OSHA en Eurofound; benadrukt dat de kernfuncties van 

deze gerenommeerde agentschappen bij de herzieningen moeten worden gevrijwaard, net 

als hun tripartiete karakter en de actieve betrokkenheid van nationale instanties, 

vakbonden en werkgeversorganisaties bij hun bestuur en werking;  

2. herhaalt dat de bespreking van de ontwerpen van de jaarlijkse werkprogramma's en de 

meerjarenstrategieën van de agentschappen in de bevoegde commissies helpt om ervoor te 

zorgen dat de programma's en strategieën een afspiegeling zijn van de feitelijke 

beleidsprioriteiten, maar benadrukt dat de begrotingscyclus van de EU afgestemd moet 

worden op de EU 2020-strategie, om de resultaten van elk agentschap wat betreft hun 

bijdrage aan het bereiken van de EU 2020-doelstellingen grondig te kunnen volgen en er 

uitgebreid verslag over te kunnen uitbrengen; 

3. merkt op dat het personeelsbestand met grote moeite is verkleind en is gekant tegen 

verdere inkrimpingen die de mogelijkheden van het agentschappen om hun mandaat uit te 

oefenen zouden beperken; 

4. waardeert de goede praktijk van samenwerking tussen de agentschappen op het vlak van 

levens- en arbeidsomstandigheden, beroepsopleiding en veiligheid en gezondheid op het 

werk, die de synergieën en samenwerking optimaliseren en de complementariteit 

versterken; is eveneens ingenomen met de uitwisseling van goede praktijken tussen de 

Commissie en de agentschappen en pleit voor de voortzetting hiervan; benadrukt echter 

dat er meer synergieën bereikt kunnen worden, met het oog op meer kostenefficiëntie; 

5. waardeert de inspanningen en vorderingen van de Commissie en de agentschappen met 

betrekking tot de uitvoering van het stappenplan; is van mening dat dit tot evenwichtiger 

bestuur, een grotere doeltreffendheid en verantwoording en meer coherentie zal leiden; 

6. verwelkomt in dit verband de richtsnoeren die de Commissie na overleg met de 

agentschappen heeft gepubliceerd over prestatie-indicatoren voor het beoordelen van de 

resultaten bereikt door de uitvoerende directeuren van de agentschappen, alsmede de 

richtsnoeren die de Commissie heeft ontwikkeld voor de vaststelling van de 

uitvoeringsvoorschriften voor de agentschappen met betrekking tot de tewerkstelling van 

personeel; verwacht dat deze verdere vereenvoudigingen en daarmee een besparing van 

tijd en middelen zullen mogelijk maken; 

7. vestigt de aandacht op het principiële belang van het sociale aspect van de 

zetelovereenkomsten van de agentschappen met hun gastlanden, waaronder de zekerheid 

van de sociale situatie en levensomstandigheden van het personeel (schoolgeld, 

statuutkwesties enz.); dringt er daarom bij de gastlanden die nog geen zetelovereenkomst 

hebben ondertekend op aan dit zo snel mogelijk te doen. 
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