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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните
предложения:
1. изтъква значението на представянето на годишните работни програми на агенциите
в компетентните комисии; припомня, че тази практика спомага да се гарантира, че
работните програми отразяват актуалните политически приоритети, и улеснява
внимателния мониторинг и контрол на тяхното изпълнение;
2. признава ролята на агенциите в подпомагането на политиките на ЕС от тяхната
начална фаза до тяхното прилагане; призовава за по-широко използване на този
опит и капацитет в съответните етапи на политическия процес на Европейския
семестър; подчертава приноса на агенциите в работата за постигане на целите на
стратегията „Европа 2020“;
3. подчертава значението на тясното сътрудничество между агенциите; изтъква
съществуващите добри практики на синергичен ефект между агенциите, като
например меморандуми за разбирателство и предварителни консултации относно
работните програми с цел да се избегне припокриването и повторението на
дейности;
4. обръща внимание на съвместното изявление относно бъдещото управление на
децентрализираните агенции и приложения към него общ подход1, и по-конкретно
главата относно седалищата на агенциите; във връзка с това призовава за бързи
решения на всички текущи проблеми, свързани със седалищата на агенциите, за да
се осигури безпроблемното им функциониране;
5. отново призовава за по-хармонизирано и рационализирано представяне на
годишните отчети, които съдържат редица общи елементи, с цел да се улесни
тяхното сравнение.

1

http://ec.europa.eu/commission_20102014/sefcovic/headlines/news/2012/07/2012_07_17_joint_agreement_agencies_en.htm
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