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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je resnično nujno, da odbori, pristojni za agencije, natančno preverijo letne 
delovne programe agencij ter jih prilagodijo sedanjim razmeram in političnim 
prednostnim nalogam;

2. v zvezi s tem pričakuje, da bodo agencije pri pripravi letnih delovnih programov tesneje 
sodelovale s Komisijo;

3. zahteva tesnejše sodelovanje agencij, da bi učinkovito uskladile svoje letne delovne 
programe;

4. pozdravlja dejstvo, da so bili sprejeti ukrepi v odgovor na predloge Računskega sodišča 
glede natančnejšega spremljanja in nadzora prerazporeditev proračunskih sredstev, in 
poleg tega pričakuje, da bodo proračuni agencij tudi v prihodnje predmet strogega 
nadzora; meni, da zapleti, povezani z oblikovanjem proračuna na osnovi dejavnosti, 
nastanejo zaradi praktičnih težav pri ločevanju odhodkov za zaposlene, upravo in 
poslovanje, kjer področja dejavnosti zajemajo obveščanje, svetovanje in ukrepe za 
krepitev zaupanja;

5. poziva agencije, naj v poročilih o dejavnostih pregledneje navedejo število zaposlenih, 
vključno s pogodbenimi uslužbenci; pričakuje dogovor o medinstitucionalni delovni 
skupini za agencije, saj bo to pomemben prispevek k pripravi proračuna agencij in 
njihovemu delovanju;

6. poudarja, da je treba pred morebitnim zunanjim izvajanjem ali združitvami opraviti 
temeljito analizo stroškov in koristi, da se ugotovi, ali bi bilo mogoče zmanjšati upravne 
stroške, na primer na področju načrtovanja proračuna in kadrovskega upravljanja; v zvezi 
s tem se sklicuje na raziskavo o možnosti in izvedljivosti ustanovitve skupnih služb za 
agencije EU, ki jo je Parlament opravil že leta 2009.
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