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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. επικροτεί την αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των τριών τριμερών οργανισμών 
Eurofound, Cedefop και EU-OSHA·

2. σημειώνει τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης των τεσσάρων οργανισμών 
που ασκούν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA και 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF))· αναγνωρίζει την επιτυχία 
των οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων αυτών σε οκτώ ευρείς 
επιχειρησιακούς τομείς· 

3. τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και οικονομικών πόρων 
που θα επιτρέπουν στους οργανισμούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους·

4. υπενθυμίζει ότι η ετήσια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα σχέδια ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες 
επιτροπές συμβάλλει στο να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές 
αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες - ειδικά στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

5. επικροτεί και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών στο πλαίσιο, αλλά και 
πέρα από αυτό, του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (EUAN), που διευκολύνει τη 
δημιουργία συνεργιών και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου 
να επιτευχθούν πιο ισόρροπη διοίκηση, βελτιωμένη απόδοση, μειωμένες δαπάνες και 
μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους·

6. σημειώνει ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δημοσιεύουν προκηρύξεις κενών θέσεων 
στους δικούς τους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά συχνά δεν τις 
δημοσιεύουν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού 
(EPSO)· ενθαρρύνει τους οργανισμούς να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις κενών θέσεων 
στον ιστότοπο της EPSO, κάτι που θα αυξήσει τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αριθμός των παρατηρήσεων επί της νομιμότητας 
και της κανονικότητας των πληρωμών μειώθηκε, γεγονός που καταδεικνύει τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες των οργανισμών να συμμορφωθούν με το νομικό πλαίσιο, 
ιδίως δε τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης·

8. καλεί τους οργανισμούς να καταστήσουν τους υπολόγους ανεξάρτητους από 
οιονδήποτε έχει (δευτερεύουσα) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να εγκρίνει αναλήψεις 
υποχρεώσεων και πληρωμές, δεδομένου ότι η ιεραρχική θέση ενός υπολόγου εντός ενός 
οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία του·
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9. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί όσον αφορά την 
εναρμόνιση των λύσεων ΤΠ στους τομείς της διαχείρισης και των λογιστικών 
συστημάτων· συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιδιωχθεί 
αυξημένη χρήση των λύσεων ΤΠ σε βασικούς τομείς, όπως η διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων και η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή η διαχείριση των 
συμβάσεων για τη μείωση των κινδύνων εσωτερικού ελέγχου και την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης ΤΠ· υπενθυμίζει ότι η χρήση παρόμοιων ηλεκτρονικών εργαλείων για 
την παροχή προμηθειών ή υπηρεσιών (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις) θα 
αποτελέσει σημαντική κίνηση για την επίτευξη ενός περισσότερο εναρμονισμένου 
πλαισίου ΤΠ μεταξύ των οργανισμών· ενθαρρύνει τους οργανισμούς να συνεχίσουν την 
καθιέρωση και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής 
δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.
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