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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att parlamentets ständiga utskott 
med ansvar för byråerna ytterst noggrant granskar byråernas årliga arbetsprogram och ser 
till att dessa anpassas till det aktuella läget och de politiska prioriteringarna.

2. Europaparlamentet förväntar sig i detta avseende ett intensivare samarbete mellan 
byråerna och kommissionen i samband med utarbetandet av de årliga programmen.

3. Europaparlamentet vill se ett nära samarbete mellan byråerna för att garantera en effektiv 
samordning av de årliga arbetsprogrammen.

4. Europaparlamentet välkomnar att åtgärder redan har vidtagits till följd av revisionsrättens 
förslag om att noggrannare övervaka och kontrollera anslagsöverföringarna, och förväntar 
sig dessutom att byråernas budgetar även i fortsättningen granskas noggrant. Parlamentet 
anser att problem när det gäller verksamhetsbaserad budgetering uppkommer på grund av 
praktiska svårigheter med att separera personalutgifter, administrativa utgifter och 
driftsutgifter när verksamhetsområdena omfattar information, rådgivningstjänster och 
förtroendeskapande åtgärder.

5. Europaparlamentet uppmanar byråerna att i sina verksamhetsrapporter på ett öppnare sätt 
redovisa personalstyrkan, inbegripet de kontraktsanställda. Parlamentet väntar på 
överenskommelsen från den interinstitutionella arbetsgruppen för byråer, eftersom denna 
på ett betydande sätt kommer att bidra till byråernas budgetering och drift. 

6. Europaparlamentet påpekar att innan någon utkontraktering eller sammanslagning görs, 
krävs en grundlig kostnads- och nyttoanalys för att bedöma om de administrativa 
kostnaderna kan minskas, till exempel på områdena budgetplanering och 
personalförvaltning. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till studien ”Lämpligheten 
och möjligheten av att inrätta gemensamma stödtjänster för EU-organ”, som utfördes av 
parlamentet redan 2009. 
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