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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 uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för institutets årliga räkenskaper för budgetåret 2017 
är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2017 
återges på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet uppskattar att institutets goda arbete för att öka och sprida kunskap 
har bidragit till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor inom 
unionen. Institutet har aktivt bidragit med viktig information för utvecklingen av 
politiken och haft en aktiv roll som informationskälla för de pågående EU-initiativen, 
såsom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, balansen mellan 
arbetsliv och privatliv, tillgången till socialt skydd och förbättrade arbetsvillkor. 
Parlamentet välkomnar institutets analyser och politiska bidrag i fråga om 
livskvalitetstendenser mot bakgrund av den föränderliga sociala och ekonomiska 
profilen i översiktsrapporten om den fjärde europeiska undersökningen om livskvalitet.

3. Europaparlamentet betonar vikten av ett gott samarbete mellan de byråer som arbetar 
med sysselsättningsfrågor, sociala frågor och social inkludering, och särskilt samarbetet 
mellan Eurofound, Europeiska arbetsmiljöbyrån, Cedefop och Europeiska 
jämställdhetsinstitutet. Det är vidare viktigt att upprätthålla ett nära samarbete mellan 
institutet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor så att man även 
i fortsättningen ska kunna föra konstruktiva och faktabaserade diskussioner.

4. Europaparlamentet erkänner de framsteg som institutet gjort med att genomföra sitt 
fyraåriga program, som fastställde fyra specifika prioriterade politikområden för 
institutets framtida arbetsprogram.

5. Europaparlamentet välkomnar att institutet sedan 2017 har en etisk kod och har åtagit 
sig att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om alla påstådda eller 
verkliga fall av intressekonflikter. Parlamentet välkomnar också att institutet har åtagit 
sig att bedöma möjligheterna att inrätta ett oberoende organ som kan offentliggöra 
information och ge råd och dit fall kan hänvisas.

6. Europaparlamentet välkomnar att institutet har uttryckt att man ser den nya 
inrättandeförordningen som en möjlighet att på nytt utvärdera räkenskapsförarens 
eventuella behov av ökat oberoende i framtiden och att genomföra regelbundna externa 
utvärderingar.

7. Europaparlamentet välkomnar att institutet håller på att bedöma möjligheterna att också 
göra programvaran för e-upphandling tillgänglig för förhandlade anbudsförfaranden. 
Parlamentet noterar att e-inlämning och e-prior ännu inte har införts.

8. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten ser ett behov av att stärka 
räkenskapsförarens oberoende genom att denne görs direkt ansvarig inför 
Eurofounds direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt), men att styrelsen 
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uttrycker tillfredsställelse över räkenskapsförarens oberoende och uppmärksammar 
dennes redan befintliga befogenhet att rapportera direkt till ordföranden. Eurofound 
uppmanas att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att han eller hon görs direkt 
ansvarig inför byråns direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt).

9. Europaparlamentet påminner om att personalnedskärningarna har genomförts med stora 
svårigheter och upprepar sin allvarliga oro över eventuella ytterligare nedskärningar 
som skulle begränsa Eurofounds möjligheter att utföra sitt uppdrag. Det är viktigt att se 
till att det finns tillräckligt med personal och finansiella resurser så att institutet kan 
utföra sina uppgifter. Parlamentet uttrycker oro över budgetkonsekvenserna av att den 
irländska landskoefficienten 2017 ökade till 119,8. Institutionerna måste utan ytterligare 
dröjsmål vidta åtgärder för att kompensera budgetkonsekvenserna, som parlamentet 
framhåller i sin ståndpunkt till budgetförslaget.

10. Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att brådskande införa oberoende 
mekanismer med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge 
råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa rapporterande personer att använda de 
rätta kanalerna för att lämna ut sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig 
mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten 
för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd i enlighet med det direktiv om 
skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten som för närvarande är 
föremål för interinstitutionella förhandlingar.

11. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor 
(Eurofound) beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för 
budgetåret 2017.
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