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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar den värdefulla roll som unionens byråer spelar när det gäller 
att hjälpa unionens institutioner att genomföra politik, särskilt genom att utföra 
specifika tekniska, vetenskapliga och administrativa uppgifter. Parlamentet uppskattar 
det högkvalitativa arbete som utförs av de byråer som arbetar inom området 
sysselsättning, sociala frågor och social delaktighet.

2. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten i sin årsrapport om unionens byråer för 
budgetåret 2020 har lämnat uttalanden utan reservation om tillförlitligheten i alla 
byråers räkenskaper. Parlamentet noterar att revisionsrätten har lämnat ett uttalande utan 
reservation om lagligheten och korrektheten i de inkomster som låg till grund för 
samtliga byråers räkenskaper. Parlamentet noterar vidare att revisionsrätten lämnade 
uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de utbetalningar som låg 
till grund för räkenskaperna för de byråer som arbetar inom området sysselsättning, 
sociala frågor och social delaktighet.

3. Europaparlamentet påminner om att den årliga diskussionen i EMPL-utskottet om 
byråernas årliga arbetsprogram och fleråriga strategier är avgörande för att säkerställa 
att programmen och strategierna avspeglar de aktuella politiska prioriteringarna, i 
synnerhet inom ramen för genomförandet av principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

4. Europaparlamentet välkomnar det fördjupade samarbetet mellan byråerna inom ramen 
för EU-byråernas nätverk (EUAN) med fokus på utbyte av tjänster, kunskap och 
expertis.

5. Europaparlamentet noterar att två iakttagelser om budgetförvaltningen och en om 
upphandlingsförfaranden riktades till Cedefop. Parlamentet noterar att två iakttagelser 
om internkontroller och en om upphandlingsförfaranden riktades till Eurofound. 
Parlamentet noterar att en iakttagelse om internkontroller riktades till ETF.

6. Europaparlamentet gläder sig över att byråerna aktiverade kontinuitetsplaner i god tid 
för att säkerställa fortsatta centrala styrningsprocesser och personalens välbefinnande 
under covid-19-pandemin. Parlamentet uttrycker tillfredsställelse över att byråerna 
snabbt anpassade sitt arbete till pandemin genom påskyndade digitaliseringsåtgärder, 
bättre samarbete och förbättrade metoder för utbytte information för att förbli operativa.


