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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anser det for absolut nødvendigt, at de kompetente udvalg for agenturerne kontrollerer 
agenturernes årlige arbejdsprogrammer minutiøst og sikrer, at de svarer til den aktuelle 
situation og de politiske prioriteringer;

2. forventer i denne henseende et tættere samarbejde med Kommissionen i forbindelse med 
udarbejdelsen af de årlige programmer;

3. opfordrer til et tættere samarbejde mellem agenturerne med henblik på at sikre en effektiv 
samordning af de årlige arbejdsprogrammer;

4. glæder sig over, at der er truffet foranstaltninger til opfølgning på Revisionsrettens forslag 
om at indføre en nøjere overvågning og kontrol af bevillingsoverførsler og forventer 
derudover, at agenturernes budgetter også fremover vil blive underkastet nøje tilsyn; er af 
den opfattelse, at problemer vedrørende aktivitetsbaseret budgetlægning opstår som følge 
af praktiske vanskeligheder med at adskille personaleudgifter og administrative og 
operationsmæssige udgifter i de tilfælde, hvor en aktivitet omfatter foranstaltninger til 
både oplysning, konsulenttjenester og tillidsskabende foranstaltninger;

5. opfordrer agenturerne til på en mere gennemskuelig måde at lade personalestyrkens 
størrelse, herunder antallet af kontraktansatte, fremgå af deres årsberetninger; afventer den 
interinstitutionelle arbejdsgruppes aftale om agenturer, som vil yde et betydeligt bidrag til 
agenturernes arbejde med deres budgetter og operationer;

6. gør opmærksom på, at det forud for underleverandøraftaler eller sammenlægninger er 
nødvendigt at foretage en grundig cost-benefit-analyse med henblik på at vurdere, 
hvorvidt de administrative udgifter kan nedbringes, for eksempel inden for 
budgetplanlægning og personaleadministration; henviser i denne forbindelse til 
undersøgelsen "Muligheden for og gennemførligheden af at etablere fælles støttetjenester 
for fællesskabsagenturer", der blev foretaget af Parlamentet allerede i 2009.
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