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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der 
ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017, er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 
31. december 2017;

2. glæder sig over, at instituttets arbejde af høj kvalitet med at øge og udbrede viden har 
bidraget til planlægningen og etableringen af bedre leve- og arbejdsvilkår i Unionen; 
anerkender instituttets aktive rolle som en væsentlig leverandør af oplysninger til 
politikudvikling og dets aktive rolle som en kilde til information til igangværende EU-
initiativer såsom gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv, adgangen til social beskyttelse og forbedringen 
af arbejdsvilkårene; glæder sig over instituttets analyse og politiske input med hensyn til 
tendenser inden for livskvalitet på baggrund af den skiftende sociale og økonomiske 
profil i oversigtsrapporten om den fjerde europæiske undersøgelse af livskvalitet;

3. fremhæver vigtigheden af et godt samarbejde mellem de agenturer, der arbejder på 
områderne beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og 
navnlig samarbejdet mellem instituttet, EU-OSHA, Cedefop og EIGE; finder det 
endvidere vigtigt at opretholde et stærkt samarbejde mellem instituttet og Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender med henblik på fortsat at føre konstruktive og 
evidensbaserede drøftelser;

4. anerkender de fremskridt, instituttet har gjort i forbindelse med gennemførelsen af sit 
fireårige program, som fastlagde fire specifikke prioriterede politikområder for 
instituttets fremtidige arbejdsprogram;

5. glæder sig over, at instituttet har haft en etisk kodeks siden 2017 og har forpligtet sig til 
at underrette dechargemyndigheden om eventuelle påståede eller faktiske 
interessekonflikter; glæder sig også over, at instituttet har forpligtet sig til at vurdere 
mulighederne for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og 
henvisningsorgan;

6. glæder sig over, at instituttet har givet udtryk for, at det ser den nye 
oprettelsesforordning som en mulighed for på ny at vurdere spørgsmålet om at styrke 
regnskabsførerens uafhængighed i fremtiden og foretage regelmæssige eksterne 
vurderinger;

7. glæder sig over, at instituttet er i færd med at vurdere mulighederne for også at gøre e-
indkøbssoftwaren tilgængelig for udbud med forhandling; bemærker, at elektronisk 
afgivelse af tilbud og e-prior endnu ikke er blevet indført;

8. bemærker, at Revisionsretten finder det nødvendigt at styrke regnskabsførerens 
uafhængighed ved at gøre vedkommende direkte ansvarlig over for Eurofounds direktør 
(administrativt) og bestyrelse (funktionelt), men at bestyrelsen udtrykker tilfredshed 
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med regnskabsførerens uafhængighed og gør opmærksom på en allerede eksisterende 
ret til at rapportere direkte til formanden; opfordrer Eurofound til at styrke 
regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til agenturets 
direktør (administrativt) og bestyrelse (funktionelt).

9. minder om, at personalenedskæringerne er blevet gennemført med store vanskeligheder, 
og gentager sin alvorlige bekymring over eventuelle yderligere nedskæringer, som 
ifølge Parlamentets overbevisning ville begrænse Eurofounds evne til at udføre dets 
opgaver; fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af at sikre tilstrækkeligt personale 
og tilstrækkelige finansielle ressourcer, der sætter agenturet i stand til at udføre sine 
opgaver; udtrykker bekymring over de budgetmæssige konsekvenser af stigningen i den 
irske landekoefficient til 119,8 i 2017; understreger, at institutionerne snarest muligt 
træffer foranstaltninger for at kompensere for de budgetmæssige konsekvenser, således 
som der er givet udtryk for i Parlamentets holdning til budgetforslaget;

10. gentager, at der er behov for omgående at etablere uafhængige indberetnings-, 
rådgivnings- og henvisningsmekanismer med tilstrækkelige budgetmidler med henblik 
på at hjælpe indberettende personer med at bruge de rette kanaler til at videregive deres 
oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, 
og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning i 
overensstemmelse med direktivet om personer, der indberetter overtrædelser af EU-
lovgivningen, hvilket for øjeblikket forhandles interinstitutionelt;

11. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) meddeles decharge for 
gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2017.
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