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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. счита за абсолютно наложително комисиите, които отговарят за агенциите, 
възможно най-внимателно да проверяват годишните работни програми на 
агенциите и да гарантират, че са адаптирани към актуалната ситуация и 
политическите приоритети;

2. очаква, в това отношение, агенциите да работят в по-тясно сътрудничество с 
Комисията при разработването на годишните си работни програми;

3. призовава за тясно сътрудничество между агенциите с цел гарантиране на 
ефективно съгласуване на годишните им работни програми;

4. приветства факта, че са предприети мерки в отговор на отправените от Сметната 
палата предложения за въвеждането на по-строг мониторинг и контрол на 
трансферите на бюджетни кредити, и в допълнение очаква, че в бъдеще бюджетите 
на агенциите ще продължат да подлежат на строг контрол; счита, че проблемите, 
свързани с бюджетирането, основано на дейности, възникват поради практическите 
трудности да се отделят разходите за персонал, административните и оперативните 
разходи, когато областите на дейност обхващат информацията, консултантските 
услуги и мерките за изграждане на доверие;

5. призовава агенциите да посочват по по-прозрачен начин в годишните отчети за 
дейността броя на служителите, включително договорно наетите; очаква 
споразумението на междуинституционалната работна група за агенциите, тъй като 
то ще даде значителен принос за бюджетирането и функционирането на агенциите;

6. посочва, че преди каквото и да било наемане на външни изпълнители или сливане е 
необходим задълбочен анализ на разходите и ползите, за да се прецени дали могат 
да се намалят административните разходи, например в областта на бюджетното 
планиране и управлението на персонала; в тази връзка се позовава на проучването 
на тема „Възможност и приложимост на създаването на общи служби за 
подпомагане на агенциите на ЕС“, което беше извършено от Парламента още през 
2009 г.
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