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Ændringsforslag 1
Guido Reil

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger agenturernes vigtige 
rolle i forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af EU's politikker, særlig 
når der er tale om opgaver af teknisk, 
videnskabelig, operationel og/eller 
reguleringsmæssig art; glæder sig i den 
forbindelse over betydningen og kvaliteten 
af det arbejde, der udføres af de fire 
agenturer, der henhører under 
ansvarsområdet for Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA og 
ETF);

1. bemærker, at der har været en 
meget stor stigning i antallet af EU-
agenturer siden 2000; mener, at dette er 
problematisk ud fra et demokratisk 
synspunkt, da nogle af agenturerne 
udfører offentlige forvaltningsopgaver, 
der har betydelige konsekvenser for 
borgerne, men som er uafhængige af 
medlemsstaterne og dermed ikke er 
demokratisk legitimerede; påpeger, at 
antallet af ansatte i EU-agenturerne blev 
firedoblet mellem 2000 og 2013, og at 
tildelingen fra EU-budgettet blev 
ottedoblet, og at der i 2018 blev afsat i alt 
4,2 mia. EUR til alle agenturer (ekskl. 
SRB), dvs. 20 % mere end i 2017; 
bemærker, at forskellige agenturer og 
organer på det sociale og 
beskæftigelsesmæssige område arbejder 
parallelt, og at deres opgaver og beføjelser 
overlapper hinanden; bemærker navnlig, 
at der er en overlapning mellem Det 
Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det 
Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene og en stærk 
overlapning mellem Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut og Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse;

Or. de

Ændringsforslag 2
Elena Lizzi

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger agenturernes vigtige 
rolle i forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af EU's politikker, særlig 
når der er tale om opgaver af teknisk, 
videnskabelig, operationel og/eller 
reguleringsmæssig art; glæder sig i den 
forbindelse over betydningen og kvaliteten 
af det arbejde, der udføres af de fire 
agenturer, der henhører under 
ansvarsområdet for Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA og ETF);

1. understreger, at agenturernes rolle 
bør være mere omkostnings- og 
ressourceeffektiv; anser antallet af EU-
agenturer (som nåede 43 i 2019) for 
overdrevent stort, i lighed med antallet af 
agenturer, der henhører under 
ansvarsområdet for Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA og ETF, 
hvortil også Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed blev tilføjet i 
2019);

Or. it

Ændringsforslag 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. glæder sig over, at alle 
agenturerne under Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender har 
leveret deres mål og arbejdsprogrammer 
til trods for utilstrækkelige menneskelige 
ressourcer og budgetbegrænsninger; er af 
den opfattelse, at sådanne udfordringer i 
fremtiden vil udgøre en risiko for 
agenturernes opgaver, og understreger 
betydningen af at sikre tilstrækkelige 
personalemæssige og finansielle 
ressourcer, der gør det muligt for 
agenturerne at fortsætte gennemførelsen 
af deres arbejdsprogrammer med en 
meget høj gennemførelsesgrad for 
aktiviteterne;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. fremhæver, at gennemsigtighed og 
borgernes bevidsthed om agenturernes 
eksistens er afgørende for deres 
demokratiske ansvarlighed; mener, at 
anvendeligheden og brugbarheden af 
agenturets midler og data er af afgørende 
betydning; opfordrer derfor til, at der 
foretages en vurdering af, hvordan data 
og midler på nuværende tidpunkt 
præsenteres og stilles til rådighed, og af 
hvor let borgerne kan finde, genkende og 
bruge dem;

Or. en

Ændringsforslag 5
Elena Lizzi

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. udtrykker tilfredshed med, at 
Revisionsretten ifølge Den Europæiske 
Revisionsrets årsberetning for 
regnskabsåret 2018 har afgivet 
revisionserklæringer uden forbehold for 
alle agenturers regnskaber; bemærker, at 
Revisionsretten har afgivet 
revisionserklæringer uden forbehold om 
lovligheden og den formelle rigtighed af 
de indtægter, der ligger til grund for alle 
agenturers regnskaber; bemærker 
desuden, at Revisionsretten har afgivet 
revisionserklæringer uden forbehold om 
lovligheden og den formelle rigtighed af 
de betalinger, der ligger til grund for 
agenturers regnskaber, undtagen for 

udgår
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EASO;

Or. it

Ændringsforslag 6
Elena Lizzi

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over og støtter 
samarbejdet mellem agenturerne inden for 
og uden for rammerne af EU-agenturernes 
netværk (EUAN), som har en vigtig rolle 
at spille med hensyn til at identificere og 
fremme eventuelle effektivitetsgevinster, 
tilføre merværdi og sikre effektiv 
kommunikation mellem agenturerne og 
de relevante aktører; glæder sig over og 
tilskynder til et tæt samarbejde mellem de 
agenturer, som henhører under 
ansvarsområdet for Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender for 
at sikre synergier, komplementaritet og 
deling af ressourcer;

3. støtter samarbejdet mellem 
agenturerne inden for og uden for 
rammerne af EU-agenturernes netværk 
(EUAN) med henblik på at øge deres 
effektivitet, tilføre merværdi, sikre 
komplementaritet og deling af ressourcer 
samt undgå dobbeltarbejde og spild;

Or. it

Ændringsforslag 7
Elena Lizzi

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at de fleste af de 
bemærkninger, som Revisionsretten 
fremsatte i sin årsberetning om EU's 
agenturer for regnskabsåret 2018, 
omhandler mangler i offentlige udbud, som 
det var tilfældet i de foregående år; 
tilskynder agenturerne til yderligere at 

4. bemærker med bekymring, at de 
fleste af de bemærkninger, som 
Revisionsretten fremsatte i sin årsberetning 
om EU's agenturer for regnskabsåret 2018, 
omhandler mangler i offentlige udbud, som 
det var tilfældet i de foregående år; 
tilskynder agenturerne til yderligere at 
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forbedre deres offentlige udbud og sikre 
fuld overensstemmelse med de gældende 
regler og mest mulig valuta for pengene i 
forbindelse med udbud; bemærker, at 
Revisionsrettens bemærkninger med 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
henviser til overdreven afhængighed af 
kontrahenter, eksterne konsulenter og 
vikarer;

forbedre deres offentlige udbud og sikre 
fuld overensstemmelse med de gældende 
regler og mest mulig valuta for pengene i 
forbindelse med udbud; bemærker 
desuden, at Revisionsrettens 
bemærkninger med hensyn til forsvarlig 
økonomisk forvaltning henviser til 
overdreven afhængighed af kontrahenter, 
eksterne konsulenter og vikarer;

Or. it

Ændringsforslag 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. støtter Revisionsrettens 
konklusioner om, at anvendelsen af 
rammeaftaler ikke må være til hinder for 
en retfærdig og konkurrencepræget 
udbudsprocedure, og at priskonkurrencen 
skal tage hensyn til alle større 
priselementer; er af den opfattelse, at 
fælles udbudsprocedurer eller 
interinstitutionelle rammekontrakter, der 
er baseret på en markedsanalyse og 
gennemførlighedsundersøgelse for den 
fælles procedure, kunne bidrage til at 
opnå effektivitetsgevinster og 
stordriftsfordele for agenturerne og 
kunne være særligt nyttige for de 
nyoprettede agenturer såsom Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed;

Or. en

Ændringsforslag 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. glæder sig over Kommissionens 
evalueringsrapport (udgivet i 2019) af de 
EU-agenturer, der arbejder inden for 
politikområdet beskæftigelse og sociale 
anliggender (Eurofound, Cedefop, ETF 
og EU-OSHA) om agenturernes relevans, 
effektivitet, sammenhæng og EU-
merværdi; understreger, at Kommissionen 
har udpeget flere områder til forbedring, 
men at dens evalueringsrapport generelt 
er meget positiv, idet den anfører, at 
agenturerne har udført deres opgaver med 
en høj merværdi og valuta for pengene, 
og at deres arbejde har været relevant og 
nyttigt for deres interessenter;

Or. en

Ændringsforslag 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. anerkender de fremskridt, som 
agenturerne har gjort med hensyn til 
udveksling af oplysninger og samarbejde, 
og understreger behovet for yderligere 
foranstaltninger og forbedret samarbejde 
med henblik på at reducere 
omkostningerne, øge effektiviteten og 
opnå stærkere synergier mellem 
agenturerne;

Or. en

Ændringsforslag 11
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Udkast til udtalelse
Punkt 4 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4d. glæder sig over oprettelsen af Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, 
hvis oprettelsesforordning blev fremsat i 
marts 2018, og som indledte sin 
virksomhed i oktober 2019; fremhæver, at 
det er nødvendigt at sikre, at der afsættes 
tilstrækkelige finansielle midler til dens 
oprettelse; insisterer på, at finansiering 
ikke kan findes ved at omfordele 
bevillinger fra de andre agenturer for 
beskæftigelse og sociale anliggender og 
budgetposter, og at Den Europæiske 
Arbejdstilsynsmyndighed, som er et nyt 
organ, kræver nye ressourcer for at kunne 
fungere gnidningsløst; understreger 
navnlig, at oprettelsen af Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed ikke bør føre 
til en reduktion af ressourcer og 
kapaciteter for Eures, som spiller en 
central rolle med hensyn til at lette EU-
borgernes mobilitet og tilbyder tjenester 
og partnerskaber for jobsøgende og 
arbejdsgivere, offentlige 
arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets 
parter og de lokale myndigheder; 
fremhæver derfor behovet for at 
opretholde klare og separate budgetposter 
for både Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed og Eures;

Or. en

Ændringsforslag 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Udkast til udtalelse
Punkt 4 e (nyt)



PE644.905v01-00 10/12 AM\1194667DA.docx

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4e. påpeger, at Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed vil bidrage til 
at sikre, at EU's regler om 
arbejdskraftmobilitet og koordinering af 
de sociale sikringsordninger håndhæves 
effektivt og retfærdigt, vil hjælpe de 
nationale myndigheder med at 
samarbejde om at håndhæve disse regler 
og gøre det lettere for borgere og 
virksomheder at drage fordel af det indre 
marked; mener, at selv om de fire 
agenturer (Eurofound, Cedefop, ETF og 
EU-OSHA) overvejende er 
forskningsorienterede, kan de med fordel 
støtte og bidrage til arbejdet i Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed;

Or. en

Ændringsforslag 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. tilskynder EU-agenturerne til at 
overveje at vedtage en strategi for 
grundlæggende rettigheder, herunder en 
henvisning til grundlæggende rettigheder 
i en adfærdskodeks, der kan fastsætte 
personalets pligter og uddannelse af 
personale; etablere mekanismer, der 
sikrer, at eventuelle krænkelser af de 
grundlæggende rettigheder afdækkes og 
indberettes, og at det pågældende 
agenturs vigtigste organer hurtigt gøres 
opmærksom på risikoen for sådanne 
krænkelser; når det er relevant, oprette en 
stilling som ansvarlig for grundlæggende 
rettigheder, der rapporterer direkte til 
bestyrelsen for at sikre en vis grad af 
uafhængighed over for det øvrige 
personale, for at sikre, at trusler mod de 
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grundlæggende rettigheder straks 
imødegås, og at politikken for 
grundlæggende rettigheder i 
organisationen opgraderes løbende; 
udvikle en regelmæssig dialog med 
civilsamfundsorganisationer og relevante 
internationale organisationer om 
spørgsmål vedrørende grundlæggende 
rettigheder og gøre overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder til et centralt 
element inden for rammerne af det 
berørte agenturs samarbejde med eksterne 
aktører, herunder navnlig medlemmer af 
de nationale forvaltninger, som de 
interagerer med på operationelt plan;

Or. en

Ændringsforslag 14
Tomáš Zdechovský

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anbefaler, at alle agenturer 
fokuserer på offentlig kommunikation og 
offentlig omtale, da deres eksistens og 
aktiviteter ofte ikke anerkendes blandt 
borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer agenturernes netværk til 
at udarbejde en generel politik om ikke at 
erstatte fastansatte medarbejdere med 
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dyrere eksterne konsulenter.

Or. en


