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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat het belangrijk is dat de jaarlijkse werkprogramma's van de agentschappen in 
de bevoegde commissie worden gepresenteerd; herinnert eraan dat deze praktijk ervoor 
helpt zorgen dat de werkprogramma's een afspiegeling zijn van de feitelijke 
beleidsprioriteiten, en de nauwgezette monitoring van en toezicht op de uitvoering van de 
werkprogramma's vergemakkelijkt;

2. erkent de rol die de agentschappen vervullen bij de ondersteuning van het EU-beleid, en 
dit van de beginfase tot de uitvoering ervan; dringt aan op een beter gebruik van deze 
expertise en capaciteit in de relevante fasen van het beleidsproces van het Europees 
Semester; benadrukt de bijdrage die de agentschappen leveren om de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie te verwezenlijken;

3. benadrukt dat het belangrijk is dat de agentschappen nauw samenwerken; wijst op 
bestaande goede praktijken voor synergie tussen agentschappen, zoals memoranda van 
overeenstemming en voorafgaand overleg over werkprogramma's om overlapping en 
herhaling van activiteiten te voorkomen;

4. vestigt de aandacht op de gezamenlijke verklaring over het toekomstig beheer van de 
gedecentraliseerde agentschappen en de eraan gehechte gemeenschappelijke aanpak1, en 
met name het hoofdstuk over de vestigingsplaatsen van de agentschappen; vraagt in dit 
opzicht dat er dringend een oplossing wordt gevonden voor alle aanslepende kwesties in 
verband met de vestigingsplaatsen van agentschappen, om ervoor te zorgen dat hun 
werking niet wordt verstoord;

5. herhaalt zijn verzoek dat de jaarrekeningen, die een aantal gemeenschappelijke elementen 
bevatten, harmonieuzer en uniformer worden gepresenteerd zodat ze gemakkelijker 
kunnen worden vergeleken.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/sefcovic/headlines/news/2012/07/2012_07_17_joint_agreement_agencies_en.htm


