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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. θεωρεί επείγουσα ανάγκη οι αρμόδιες για τους οργανισμούς επιτροπές να ελέγχουν 
εξονυχιστικά τα ετήσια προγράμματα εργασίας των οργανισμών και να τα προσαρμόζουν 
στην τρέχουσα κατάσταση και στις πολιτικές προτεραιότητες·

2. αναμένει σε αυτό το πλαίσιο εντατικότερη συνεργασία με την Επιτροπή κατά τη 
διαμόρφωση των ετήσιων σχεδίων και τον διορισμό διευθυντών· 

3. ζητεί στενότερη συνεργασία των οργανισμών για την αμοιβαία εναρμόνιση και 
συναρμογή των προτεραιοτήτων και των ετήσιων σχεδίων·

4. ζητεί να υπόκεινται όλοι οι οργανισμοί στο ίδιο καθεστώς και οι εκπρόσωποι του 
Κοινοβουλίου να συμμετέχουν με ίσα δικαιώματα στο διοικητικό συμβούλιο·

5. εκφράζει τη λύπη του που η υποχρέωση λογοδοσίας των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου 
δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς· 

6. χαιρετίζει το γεγονός ότι έχουν δρομολογηθεί μέτρα για ακριβέστερη παρακολούθηση και 
έλεγχο των μεταφορών πιστώσεων με βάση τις προτροπές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
αναμένει δε και μελλοντικά ακριβή παρακολούθηση του προϋπολογισμού των 
οργανισμών· διαβλέπει τις δυσκολίες της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός συστήματος που δεν διακρίνει τις δαπάνες προσωπικού 
και διοικητικής λειτουργίας από τις επιχειρησιακές δαπάνες για οργανισμούς των οποίων 
οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τους τομείς της πληροφόρησης, της παροχής 
συμβουλών και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

7. ζητεί από το Ίδρυμα να παρουσιάσει διαφανέστερα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό 
του, συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων, στις εκθέσεις δραστηριοτήτων του·

8. επισημαίνει ότι δεδομένων των υψηλών διοικητικών δαπανών των οργανισμών λόγω της 
απομάκρυνσης και συνένωσης τμημάτων όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η 
διοίκηση προσωπικού θα μπορούσε να μειωθεί το χρηματικό κόστος. 


