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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. счита за абсолютно наложително комисиите, които отговарят за агенциите 
възможно най-внимателно да проверяват годишните работни програми на 
агенциите и да гарантират съответствието им с актуалната ситуация и политически 
приоритети;

2. очаква в тази връзка засилено взаимодействие с Комисията при разработването на 
годишните работни програми и назначаването на директори;

3. призовава за по-тясно сътрудничество между агенциите с цел договаряне и 
съгласуване на приоритетите и годишните програми;

4. призовава правилниците за дейността на всички агенции да бъдат еднакви и 
представителите на Парламента да участват в административните им съвети като 
пълноправни членове;

5. изразява съжаление, че представителите на Парламента носят изключителна 
ограничена отговорност;

6. приветства предприемането на мерки в отговор на предложенията на Сметната 
палата за въвеждане на по-строго наблюдение и контрол върху прехвърлянето на 
бюджетни кредити и очаква и в бъдеще бюджетите на агенциите да бъдат 
внимателно проверявани; счита, че трудностите при бюджетиране по дейности се 
дължат основно на система, която не отделя разходите, свързани с персонала и 
активите от оперативните разходи за агенции, чиито основни области на дейност 
включват информационни и консултантски услуги и мерки за укрепване на 
доверието;

7. призовава фондациите да посочват по по-прозрачен начин в годишните отчети за 
дейността броя на служителите, включително договорно наетите;

8. подчертава, че високите административни разходи на агенциите биха могли да 
бъдат намалени чрез наемане на външни изпълнители и сливане на дейности като 
бюджетиране и управление на персонала.


