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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar institutets insatser för att främja kunskap om arbets- och 
levnadsvillkor inom EU. Parlamentet påminner om lanseringen av översiktsrapporten om 
den femte undersökningen av europeiska arbetsvillkor, vilken innehåller viktiga och 
relevanta uppgifter om tendenser när det gäller kvalitet i arbetet, hållbart arbete och en 
åldrande arbetskraft, hälsa och välbefinnande samt arbetstider och balans mellan arbetsliv 
och privatliv. 

2. Europaparlamentet konstaterar att det årliga programmet för 2012 var det sista inom 
ramen för institutets fyraåriga program för åren 2009–2012. Parlamentet välkomnar att 
institutet reagerat på de ändrade politiska prioriteringarna till följd av den ekonomiska 
krisen genom att inleda nya projekt kopplade till prioriterade teman kring krisens sociala 
konsekvenser, såsom ekonomi och skapande av arbetstillfällen, demografiska förändringar 
och en hållbar offentlig sektor. 

3. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för institutets årliga räkenskaper för budgetåret 2012 är 
lagliga och korrekta. 

4. Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om den höga andel överföringar av 
anslag för vilka åtaganden ingåtts inom avdelning III. Parlamentet påminner om att den 
planerade överföringen hänför sig till planerade betalningar och återspeglar den fleråriga 
karaktären hos institutets åtgärder. Parlamentet välkomnar att de återstående oplanerade 
överföringarna minskade från 44 procent till 23 procent. Parlamentet välkomnar dessutom 
den fortsatt höga genomförandegraden för budgeten 2012. 

5. Europaparlamentet noterar institutets förklaring i sin årliga verksamhetsrapport som svar 
på revisionsrättens tidigare kommentar angående transparens i rekryteringsförfarandena. 
Parlamentet påminner om vikten av att säkra transparenta rekryteringsförfaranden. 


