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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. feltétlenül szükségesnek tartja, hogy az ügynökségekért felelős bizottságok a lehető 
legalaposabban vizsgálják meg az ügynökségek éves munkaprogramját, és biztosítsák, 
hogy a munkaprogramok igazodjanak az aktuális körülményekhez és politikai 
prioritásokhoz;

2. ezzel összefüggésben elvárja, hogy az ügynökségek szorosabban működjenek együtt a 
Bizottsággal az éves munkaprogramjuk összeállítása során;

3. felszólít arra, hogy az ügynökségek szorosabban működjenek együtt egymással az éves 
munkaprogramjuk hatékony összehangolásának biztosítása érdekében;

4. örömmel látja, hogy lépéseket tettek az előirányzat-átcsoportosítások szigorúbb nyomon 
követésére és ellenőrzésére vonatkozóan tett számvevőszéki javaslatok teljesítése 
érdekében, továbbá elvárja, hogy az ügynökségek költségvetését a jövőben is szigorúan 
ellenőrizzék; úgy gondolja, hogy a tevékenységalapú költségvetés-tervezés nehézségei 
abban állnak, hogy a gyakorlatban nehéz elkülöníteni a személyzeti, az igazgatási és az 
operatív költségeket azokban az esetekben, amikor a tevékenységi területek a 
tájékoztatást, a tanácsadást és a bizalomépítést fedik le;

5. felszólítja az ügynökségeket, hogy tevékenységi jelentéseikben átláthatóbb kimutatást 
készítsenek a személyzetük létszámáról, beleértve a szerződéses alkalmazottakat; 
várakozással tekint az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport által 
elérendő megállapodás elé, mivel az jelentős segítséget nyújt majd az ügynökségek 
költségvetés-tervezéséhez és működéséhez;

6. hangsúlyozza, hogy kiszervezések vagy összevonások előtt minden esetben részletes 
költség-haszon elemzést kell végezni annak felmérése érdekében, hogy lehet-e 
csökkenteni az igazgatási költségeket például a költségvetés-tervezés vagy a munkaerő-
gazdálkodás terén; ezzel összefüggésben utal a még 2009-ben kiadott, „Az uniós 
ügynökségek közös támogató szolgálatának létrehozásával kapcsolatos lehetőségek és 
azok megvalósíthatósága” című tanulmányára.
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