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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad absoliučiai būtina, jog už agentūras atsakingi komitetai kuo atidžiau išnagrinėtų 
agentūrų metines darbo programas ir įsitikintų, kad jose atsispindi esama padėtis ir 
politiniai prioritetai;

2. atsižvelgdamas į tai tikisi, kad agentūros, rengdamos savo metines darbo programas, 
glaudžiau bendradarbiaus su Komisija;

3. ragina agentūras glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje siekiant užtikrinti veiksmingą jų 
metinių darbo programų koordinavimą;

4. džiaugiasi tuo, kad, siekiant atsižvelgti į Audito Rūmų pasiūlymus, buvo imtasi veiksmų 
dėl atidesnės asignavimų perkėlimo stebėsenos ir kontrolės vykdymo, ir, be to, tikisi, kad 
ateityje agentūrų biudžetai bus toliau atidžiai tikrinami; mano, kad veikla grindžiamo 
biudžeto sudarymo problemos atsiranda dėl praktinių sunkumų norint atskirti personalo, 
administracines ir einamąsias išlaidas, kai veiklos sritys yra informavimas, konsultavimo 
paslaugos ir pasitikėjimo ugdymo priemonės;

5. ragina agentūras savo veiklos ataskaitose skaidriau nurodyti darbuotojų, įskaitant pagal 
sutartis dirbančių darbuotojų, skaičių; laukia Tarpinstitucinės darbo grupės agentūrų 
klausimams susitarimo, nes jis sudarytų galimybę labai prisidėti prie agentūrų biudžeto 
sudarymo ir veiklos;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad prieš perduodant užduotis išorės įmonėms ir sujungiant veiklos 
sritis reikia atlikti išsamią ekonominės naudos analizę, kad būtų įvertinta, ar galima 
sumažinti administracines išlaidas, pvz., biudžeto planavimo ir personalo valdymo srityse; 
šiuo požiūriu nurodo jau 2009 m. Parlamento atliktą tyrimą „Bendrųjų paramos paslaugų 
ES agentūroms sukūrimo galimybės ir pagrįstumas“.
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