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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et ametite eest vastutavad komisjonid peavad ametite iga-aastaseid 
tööprogramme tingimata võimalikult tähelepanelikult kontrollima ja tagama selle, et need 
kajastasid käesolevat olukorda ning poliitilisi prioriteete;

2. ootab sellega seoses ametitelt iga-aastaste tööprogrammide koostamisel tihedamat 
koostööd komisjoniga;

3. nõuab, et asutused teeksid omavahel tihedamat koostööd, et tagada iga-aastaste 
tööprogrammide tõhus koordineerimine;

4. avaldab heameelt meetmete üle, mis on võetud vastusena kontrollikoja ettepanekutele 
kehtestada tihedam järelevalve ja kontroll assigneeringute ümberpaigutamise üle, ning 
väljendab ühtlasi lootust, et asutuste eelarvete üle kohaldatakse edaspidi jätkuvat tihedat 
kontrolli; on seisukohal, et tegevuspõhise eelarvestamisega seonduvad probleemid 
tulenevad praktilistest raskustest eristada personaliga seotud, haldus- ja tegevuskulusid, 
kui tegevusvaldkonnad hõlmavad teavitamise, konsulteerimise ja usalduse suurendamise 
meetmeid;

5. kutsub agentuuri üles näitama tegevusaruannetes läbipaistvamalt, milline on asutuste 
töötajate, sealhulgas lepinguliste töötajate arv; ootab institutsioonidevahelise ametite 
töörühma kokkulepet, kuna see annab märkimisväärset teavet asutuste eelarvestamise ja 
tegevuse kohta;

6. juhib tähelepanu sellele, et enne iga allhanget või ühinemist tuleb teha põhjalik 
tasuvusanalüüs, et hinnata seda, kas halduskulusid on näiteks eelarve planeerimise ja 
personalihalduse valdkonnas võimalik vähendada; viitab sellega seoses Euroopa 
Parlamendi juba 2009. aasta alguses tehtud uurimusele ELi ametite ühiste tugiteenuste 
loomise võimaluste ja teostatavuse kohta.
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