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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka par aģentūrām atbildīgajām komitejām steidzami un ļoti rūpīgi jāpārbauda 
aģentūru gada darba programmas un tās jāpielāgo pašreizējam stāvoklim un politikas 
prioritātēm;

2. šajā sakarībā sagaida, ka, aģentūrām izstrādājot gada darba programmas, tās ciešāk 
sadarbosies ar Komisiju;

3. aicina aģentūras cieši sadarboties, efektīvi saskaņojot savas gada darba programmas;

4. atzinīgi vērtē jau iesāktos pasākumus apropriāciju pārvietošanas ciešākai uzraudzībai un 
kontrolei, pamatojoties uz Revīzijas palātas ierosinājumiem, un sagaida, ka arī turpmāk 
tiks veikta aģentūru budžeta rūpīga pārbaude; uzskata, ka grūtības saistībā ar budžeta 
līdzekļu sadali pa darbības jomām ir izskaidrojamas ar to, ka personāla un administratīvās 
izmaksas netiek nošķirtas no pamatdarbības izmaksām, ja aģentūru darbības jomas ir 
informācijas sniegšana, konsultantu pakalpojumi un uzticības veicināšana;

5. aicina aģentūru darbības ziņojumos pārskatāmāk norādīt darbinieku, tostarp 
līgumdarbinieku, skaitu; sagaida, ka tiks panākta vienošanās iestāžu darba grupā, kura 
risina aģentūru jautājumus, jo tā ievērojami atvieglos aģentūru budžeta izstrādi un 
aģentūru darbību;

6. norāda, ka, pirms izmantot ārpakalpojumus vai apvienot darbību, ir jāveic rūpīga izmaksu 
un ieguvumu analīze, lai noskaidrotu administratīvo izmaksu samazināšanas iespējas, 
piemēram, tādās jomās kā budžeta plānošana un personāla vadība; šajā sakarībā atsaucas 
uz Parlamenta jau 2009. gada sākumā veikto pētījumu „Izdevība un iespējas veidot ES 
aģentūru kopējos atbalsta dienestus”.
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