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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră absolut esențială verificarea cât mai strictă de către comitetele responsabile 
pentru agenții a programelor de lucru anuale și reflectarea cât mai corectă a situației 
actuale și a priorităților politice;

2. se așteaptă, în acest sens, la o mai bună cooperare cu Comisia în ceea ce privește stabilirea 
programelor de lucru anuale ale agențiilor;

3. solicită o strânsă cooperare între agenții, pentru asigurarea unei coordonări eficiente a 
programelor lor de lucru anuale;

4. salută măsurile întreprinse ca reacție la sugestiile Curții de Conturi privind introducerea 
unor sisteme mai stricte de supraveghere și control al transferurilor de credite și se 
așteaptă în plus ca, în viitor, bugetele agențiilor să facă în continuare obiectul unui proces 
riguros de control; consideră că problemele ce afectează bugetul axat pe activități derivă 
din dificultățile practice întâmpinate în separarea cheltuielilor administrative, a celor de 
personal și a celor operative, în cazul agențiilor ale căror domenii principale de acțiune 
includ informarea, consilierea și acțiuni de creștere a încrederii;

5. solicită agențiilor să indice într-un mod mai transparent efectivele de personal, inclusiv 
agenții contractuali, în raportul de activitate; așteaptă convenirea unui acord de către 
Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile, întrucât aceasta ar permite o 
contribuție importantă la modul de operare și de stabilire a bugetelor agențiilor;

6. subliniază că, înaintea deciderii oricăror externalizări sau fuzionări, se impune o analiză 
detaliată a randamentului pentru a se evalua astfel posibilitatea reducerii costurilor 
administrative, de exemplu în materie de planificare a bugetului și de gestiune a resurselor 
umane; face referire, în acest sens, la studiul „Oportunitatea și fezabilitatea instituirii de 
servicii de sprijin comune pentru agențiile UE”, realizat de Parlament deja în 2009.
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