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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η παρουσίαση των ετησίων προγραμμάτων εργασίας
των οργανισμών στις αρμόδιες επιτροπές· υπενθυμίζει ότι η πρακτική αυτή βοηθεί να
εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα εργασίας αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές
προτεραιότητες του παρόντος και διευκολύνει την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και
ενδελεχή εξέταση της υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας·
2. αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί στηρίζοντας τις πολιτικές της
ΕΕ από την αρχική τους φάση έως την υλοποίησή τους· ζητεί να γίνεται η ευρύτερη
δυνατή χρήση αυτής της εμπειρογνωμοσύνης και ικανότητας στα σχετικά στάδια της
πολιτικής διεργασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου· υπογραμμίζει πόσο συμβάλλουν οι
οργανισμοί στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
3. τονίζει τη σημασία που έχει η στενή συνεργασία μεταξύ οργανισμών· επισημαίνει τις
υφιστάμενες ορθές πρακτικές που ευνοούν τις συνεργίες μεταξύ οργανισμών, όπως είναι
τα μνημόνια συμφωνίας και η εκ των προτέρων διαβούλευση σχετικά με τα προγράμματα
εργασίας, για να αποφεύγονται η αλληλεπικάλυψη και η επανάληψη δραστηριοτήτων
4. επισημαίνει την κοινή δήλωση σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση των
αποκεντρωμένων οργανισμών και την κοινή προσέγγιση η οποία προσαρτάται στην κοινή
δήλωση1, ειδικότερα το κεφάλαιο σχετικά με τις έδρες των οργανισμών· ζητεί εν
προκειμένω να εξευρεθούν πάραυτα λύσεις σε οιαδήποτε θέματα συνεχίζουν να
υφίστανται σε σχέση με τις έδρες οργανισμών για να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη
λειτουργία·
5. επαναλαμβάνει το αίτημά του για περισσότερο εναρμονισμένη και εξορθολογισμένη
παρουσίαση των ετησίων λογαριασμών που περιέχουν έναν αριθμό κοινών στοιχείων με
στόχο να καθίσταται ευκολότερη η σύγκριση μεταξύ τους.

1

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