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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje za absolútne nevyhnutné, aby výbory príslušné pre agentúry čo najpodrobnejšie 
preskúmali ročné pracovné programy agentúr a aby zabezpečili, aby tieto programy 
zodpovedali súčasnej situácii a politickým prioritám;

2. v tejto súvislosti očakáva, že agentúry budú pri zostavovaní ročných pracovných 
programov užšie spolupracovať s Komisiou;

3. vyzýva na úzku spoluprácu medzi agentúrami ako spôsob, ktorým sa zabezpečí efektívna 
koordinácia ich ročných pracovných programov;

4. víta skutočnosť, že na návrh Dvora audítorov boli prijaté opatrenia na zavedenie 
podrobnejšieho sledovania a kontroly presunov rozpočtových prostriedkov, a očakáva 
tiež, že rozpočty agentúr budú aj naďalej predmetom dôkladnej kontroly,  zastáva názor, 
že problémy spojené so zostavovaním rozpočtu podľa činností vznikajú z dôvodu ťažkostí 
s oddelením personálnych, administratívnych a operačných výdavkov v prípade agentúr, 
ktorých činnosti zahŕňajú oblasti poskytovania informácií, poradenstva a budovania 
dôvery;

5. vyzýva agentúry, aby vo svojich správach o činnosti transparentnejšie vykazovali stav 
zamestnancov vrátane zmluvných zamestnancov; očakáva dohodu medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre agentúry, keďže významným spôsobom prispeje k plánovaniu 
rozpočtu a činnosti agentúr; 

6. upozorňuje, že pred akýmkoľvek outsourcingom alebo zlúčením je potrebná dôkladná 
analýza s cieľom posúdiť, či je možné znížiť administratívne náklady napríklad v oblasti 
plánovania rozpočtu a riadenia zamestnancov; v tejto súvislosti odkazuje na štúdiu s 
názvom Príležitosť a realizovateľnosť zriadenia spoločných podporných služieb pre 
agentúry EÚ, ktorú Parlament uskutočnil už v roku 2009.
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