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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța prezentării în comisiile competente a programelor anuale de lucru 
ale agențiilor; reamintește că această practică contribuie la asigurarea concordanței dintre 
programele de lucru și prioritățile politice efective și facilitează monitorizarea și controlul 
îndeaproape ale punerii în practică a programelor; 

2. recunoaște rolul ce le revine agențiilor în sprijinirea politicilor UE de la faza de inițiere 
până la implementarea lor; solicită ca aceste competențe și această capacitate să fie 
folosite mai pe larg în etapele corespunzătoare ale procesului politic al semestrului 
european; subliniază contribuția agențiilor la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 
2020; 

3. subliniază importanța unei cooperări strânse între agenții; atrage atenția asupra unor bune 
practici de generare de sinergii în rândul agențiilor, cum ar fi memorandumurile de 
înțelegere și consultările prealabile cu privire la programele de lucru, care permit evitarea 
suprapunerilor și a repetării activităților; 

4. atrage atenția asupra declarației comune privind gestiunea în viitor a agenților 
descentralizate și abordarea comună anexată la aceasta1, în special asupra capitolului 
referitor la sediul agențiilor; solicită în acest sens să fie găsite rapid soluții pentru 
eventualele diferende legate de sediile agențiilor, pentru a se asigura funcționarea 
neîntreruptă a acestora; 

5. își repetă apelul privind prezentarea mai armonizată și mai raționalizată a conturilor 
anuale care conțin o serie de elemente comune, pentru a înlesni compararea acestora. 

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


