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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht het dringend noodzakelijk dat de voor de agentschappen verantwoordelijke 
commissies de jaarlijkse werkprogramma's van deze agentschappen zo nauwgezet 
mogelijk controleren en erop toezien dat zij aan de actuele situatie en de politieke 
prioriteiten beantwoorden;

2. verwacht in dit verband van de agentschappen dat zij bij het opstellen van hun jaarlijkse 
werkprogramma's nauwer met de Commissie samenwerken;

3. pleit voor nauwe samenwerking tussen de agentschappen als manier voor een efficiënte 
coördinatie van hun jaarlijkse werkprogramma's;

4. verwelkomt de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de suggesties van de 
Rekenkamer voor een nauwlettender toezicht en controle op kredietoverschijvingen, en 
verwacht dat de begrotingen van de agentschappen ook in de toekomst nauwlettend zullen 
worden nagegaan; is van oordeel dat de problemen rond activiteitengerelateerde 
budgettering ontstaan doordat de uitgaven voor peroneelskosten, administratieve kosten 
en operationele kosten in de praktijk moeilijk te scheiden zijn wanneer het werkgebied 
zaken omvat als informatie, adviesverlening en vertrouwensopbouw; 

5. verzoekt de agentschappen in hun activiteitenverslagen hun personeelsaantallen, 
waaronder ook arbeidscontractanten, op een meer transparante wijze aan te geven; ziet uit 
naar de instemming van de interinstitutionele werkgroep voor de agentschappen, omdat 
deze een aanzienlijke input zal betekenen voor de budgettering en werking van de 
agentschappen;

6. wijst erop dat voordat tot uitbesteding of fusie wordt overgegaan, eerst een grondige 
kosten-batenanalyse moet plaatsvinden om te bezien of de administratieve kosten kunnen 
worden teruggedrongen, bijvoorbeeld bij de planning van de begroting of in het 
personeelsbeheer; verwijst in dit verband naar de studie 'Opportunity and Feasibility of 
Establishing Common Support Services for EU Agencies' (Mogelijkheid en haalbaarheid 
voor het opzetten van gemeenschappelijke ondersteunende diensten voor Europese 
agentschappen), die het Parlement al in 2009 heeft laten uitvoeren.
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