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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby výbory odpovědné za agentury důkladně 
zkontrolovaly roční pracovní programy agentur a přizpůsobily je současné situaci 
a politickým prioritám;

2. očekává v tomto ohledu, že při vypracovávání ročních pracovních programů dojde 
k intenzivnější spolupráci s Komisí;

3. požaduje úzkou spolupráci agentur s cílem zajistit účinnou koordinaci jejich ročních 
pracovních programů;

4. vítá, že z podnětu Účetního dvora došlo k zahájení opatření zaměřených na přísnější 
sledování a kontrolu převodu prostředků, a očekává navíc, že přísná kontrola rozpočtu 
agentur bude probíhat i v budoucnu; je si vědom obtíží, které vznikají při sestavování 
rozpočtu podle činností v systému, který odděluje výdaje na zaměstnance a správní výdaje 
od provozních výdajů, u agentur, jejichž náplní činnosti je poskytování informací, 
poradenské služby a budování důvěryhodnosti;

5. vyzývá agentury k transparentnějšímu vykazování počtu zaměstnanců, včetně smluvních 
zaměstnanců, v jejich zprávách o činnosti; očekává, že interinstitucionální pracovní 
skupina pro agentury dosáhne dohody, což by představovalo významný přínos z hlediska 
přidělování rozpočtových prostředků agenturám a jejich provozu;

6. upozorňuje na to, že před jakýmkoli externím zajišťováním služeb agentur či jejich 
spojováním je nutné provést důkladnou analýzu nákladů a přínosů, která by zjistila, zda je 
možné dosáhnout snížení nákladů např. rozpočtových a personálních oddělení; poukazuje 
v této souvislosti na studii proveditelnosti a možnosti poskytování společných podpůrných 
služeb pro agentury, kterou Parlament vypracoval již v roce 2009.
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