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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää ehdottoman tarpeellisena, että erillisvirastoista vastaavat valiokunnat tarkastavat 
huolellisesti virastojen vuotuiset työohjelmat ja mukauttavat ne vallitsevaan tilanteeseen ja 
poliittisiin prioriteetteihin;

2. toivoo tässä mielessä, että virastot tekevät komission kanssa tiiviimpää yhteistyötä 
vuotuisten työohjelmien laatimisessa;

3. kehottaa virastoja tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta niiden vuotuisia työohjelmia 
koordinoitaisiin tehokkaasti;

4. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen ehdotusten perusteella toteutetut 
toimet määrärahasiirtojen valvonnan tiukentamiseksi, ja odottaa, että virastojen 
talousarviota valvotaan vastedeskin huolellisesti; katsoo, että toimintoperusteinen 
budjetointi aiheuttaa ongelmia, kun kyse on virastoista, joiden tehtävänä on tiedottaminen, 
neuvonta ja luottamuksen rakentaminen, koska henkilöstö-, hallinto- ja toimintamenoja on 
käytännössä vaikea erottaa toisistaan;

5. kehottaa virastoja ilmoittamaan toimintakertomuksissaan avoimemmin henkilöstön 
määrän, sopimussuhteiset toimihenkilöt mukaan luettuina; odottaa erillisvirastoja 
käsittelevän toimielinten välisen työryhmän sopimusta, koska sillä tulee olemaan suuri 
vaikutus virastojen budjetointiin ja toimintaan;

6. toteaa, että ennen toimintojen ulkoistamista tai yhdistämistä on tehtävä läpikotainen 
kustannus-hyötyanalyysi, jossa arvioidaan, onko hallintomenoja mahdollista leikata 
esimerkiksi talousarviosuunnittelun tai henkilöstöhallinnon yhteydessä; viittaa tässä 
mielessä parlamentin jo vuonna 2009 teettämään tutkimukseen unionin virastojen 
yhteisten tukipalveluiden toteuttamismahdollisuuksista ja toteutettavuudesta. 
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