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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet uppmärksammar att de färdplaner som inleder översynen av 

förordningarna om inrättandet av de tre trepartssammansatta EU-organen – Europeiska 

centrumet för utveckling av yrkesutbildning, Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska 

institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – har offentliggjorts samtidigt. 

Parlamentet betonar att man vid översynerna bör bevara nyckelrollerna för dessa högt 

ansedda byråer och deras trepartskaraktär genom att sörja för att nationella myndigheter, 

fackföreningar och arbetsgivarrepresentanter aktivt deltar i deras styrning och verksamhet.  

2. Europaparlamentet bekräftar att diskussionen om förslagen till byråernas årliga 

arbetsprogram och de fleråriga strategierna i de ansvariga utskotten bidrar till att 

säkerställa att programmen och strategierna avspeglar de politiska prioriteringarna, men 

betonar behovet att samordna EU:s budgetcykel med EU 2020-strategin, för att man till 

fullo ska kunna övervaka och på ett detaljerat sätt redogöra för varje byrås resultat mot 

bakgrund av deras bidrag till målen i EU 2020-strategin. 

3. Europaparlamentet inser att personalnedskärningarna har genomförts under stora 

svårigheter, och motsätter sig ytterligare nedskärningar som skulle begränsa byråernas 

möjligheter att utföra sina uppdrag. 

4. Europaparlamentet uppmärksammar den goda praxisen när det gäller samarbete mellan 

byråerna på området för levnads- och arbetsvillkor, yrkesutbildning och hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, vilket maximerar synergierna och samarbetet och ökar 

komplementariteten. Parlamentet välkomnar och uppmuntrar även det fortsatta utbytet av 

god praxis mellan kommissionen och byråerna. Parlamentet betonar emellertid att man 

kan skapa fler synergieffekter för att trygga kostnadseffektiviteten. 

5. Europaparlamentet uppskattar de insatser och framsteg som kommissionen och byråerna 

gjort när det gäller genomförandet av färdplanen. Parlamentet anser att detta kommer att 

säkra en mer välavvägd styrning, förbättrad effektivitet och ansvarskyldighet samt ökad 

samstämmighet. 

6. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende de riktlinjer som kommissionen utfärdat i 

samråd med byråerna om resultatindikatorer som syftar till att bedöma det resultat som 

byråernas verkställande direktörer uppnått, liksom de riktlinjer som kommissinen 

utarbetat inför antagandet av genomförandebestämmelser för byråerna när det gäller 

anställning av fast personal. Parlamentet förväntar sig att de kommer att bidra till 

ytterligare förenkling när det gäller att spara tid och resurser. 

7. Europaparlamentet påminner principiellt om vikten av de sociala aspekterna i byråernas 

avtal om säte med sitt värdland, såsom förutsägbarhet i fråga om personalens sociala 

villkor och levnadsförhållanden (skolavgifter, statusfrågor m.m.). Parlamentet uppmanar 

därför med kraft de värdmedlemsstater som ännu inte undertecknat ett sådant avtal att så 

snart som möjligt göra detta. 
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