
AD\892326EL.doc PE478.723v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2011/2232(DEC)

15.2.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των 
Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010: επιδόσεις, 
οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2011/2232(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Csaba Őry



PE478.723v02-00 2/4 AD\892326EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\892326EL.doc 3/4 PE478.723v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί επείγουσα ανάγκη οι αρμόδιες για τους οργανισμούς επιτροπές να ελέγχουν 
εξονυχιστικά τα ετήσια προγράμματα εργασίας των οργανισμών και να τα προσαρμόζουν 
στην τρέχουσα κατάσταση και στις πολιτικές προτεραιότητες·

2. αναμένει σε αυτό το πλαίσιο εντατικότερη συνεργασία με την Επιτροπή κατά το 
σχεδιασμό των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας·

3. ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών ως μέσο για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικού συντονισμού των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας τους·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι έχουν δρομολογηθεί μέτρα για ακριβέστερη παρακολούθηση και 
έλεγχο των μεταφορών πιστώσεων με βάση τις προτροπές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
αναμένει δε, επιπροσθέτως, ότι στο μέλλον οι προϋπολογισμοί των οργανισμών θα 
συνεχίσουν να υπόκεινται σε εξονυχιστικό έλεγχο·  είναι της άποψης ότι τα προβλήματα 
που συνδέονται με την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων ανακύπτουν 
λόγω των πρακτικών δυσκολιών στον διαχωρισμό των δαπανών προσωπικού, διοικητικής 
λειτουργίας και επιχειρησιακών δαπανών όπου οι τομείς δραστηριότητας καλύπτουν την 
πληροφόρηση, την παροχή συμβουλών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης·

5. ζητεί από τους οργανισμούς να παρουσιάσουν διαφανέστερα στοιχεία σχετικά με το 
προσωπικό, περιλαμβανομένων των συμβασιούχων, στις εκθέσεις δραστηριοτήτων τους· 
αναμένει τη συμφωνία της διοργανικής ομάδας εργασίας σχετικά με τους οργανισμούς, 
καθώς αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και στη 
λειτουργία των οργανισμών·

6. επισημαίνει ότι πριν από οιαδήποτε ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή συγχώνευση, 
χρειάζεται σε βάθος ανάλυση κόστους-ωφελείας για να αξιολογηθεί κατά πόσο μπορεί να 
μειωθεί το διοικητικό κόστος, παραδείγματος χάριν, στους τομείς κατάρτισης του 
προϋπολογισμού και διαχείρισης του προσωπικού· παραπέμπει σε σχέση με το θέμα αυτό 
στη μελέτη «Χρησιμότητα και σκοπιμότητα της δημιουργίας κοινών υπηρεσιών 
υποστήριξης για τους οργανισμούς της ΕΕ» που διενεργήθηκε από το Κοινοβούλιο το 
2009.
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