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Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. noterer sig, at instituttet, som var 
genstand for den eksterne evaluering "på 
tværs af agenturerne", sammen med 
Cedefop, EU-OSHA og ETF, der dækkede 
perioden 2012-2016, og som fokuserede på 
vurderingen af agenturernes arbejde med 
hensyn til relevans, effektivitet, 
produktivitet, sammenhæng og EU-
merværdi samt på de fire agenturers 
fremtid, har udarbejdet en handlingsplan 
for at adressere resultaterne af denne 
evaluering; opfordrer instituttet til at 
aflægge rapport til dechargemyndigheden 
om resultaterne af den endelige rapport, 
navnlig om evalueringen af den EU-
merværdi, som instituttet har givet, og om 
instituttets fremtid;

6. noterer sig, at instituttet, som var 
genstand for den eksterne evaluering "på 
tværs af agenturerne", sammen med 
Cedefop, EU-OSHA og ETF, der dækkede 
perioden 2012-2016, og som fokuserede på 
vurderingen af agenturernes arbejde med 
hensyn til relevans, effektivitet, 
produktivitet, sammenhæng og EU-
merværdi samt på de fire agenturers 
fremtid, har udarbejdet en handlingsplan 
for at adressere resultaterne af denne 
evaluering; opfordrer instituttet til at 
aflægge rapport til dechargemyndigheden 
om resultaterne af den endelige rapport;
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7. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre en feasibilityundersøgelse 
med henblik på at vurdere muligheden for 
at lægge instituttet sammen med Cedefop; 
understreger, at instituttet og Cedefop i 
stor udstrækning har samme virkefelt, og 
at en sådan sammenlægning ville forenkle 
finansieringen af de to agenturer og 
skabe klarhed over ordningen med EU-
agenturerne for den brede offentlighed; 
opfordrer Kommissionen til i det mindste 
at overveje at etablere fælles synergier 
med Cedefop; opfordrer Kommissionen til 
at evaluere følgende alternativer: 
overførslen af instituttet til Cedefops 
hovedsæde i Thessaloniki og overførslen 
af Cedefop til instituttets hovedsæde i 
Loughlinstown; bemærker, at dette ville 
indebære deling af virksomhedstjenester 
og støttetjenester og forvaltning af de 
fælles lokaler samt fælles IKT- og 
telekommunikationsinfrastrukturer og 
internetbaserede infrastrukturer, hvilket 
ville betyde enorme besparelser, der ville 
blive brugt til at finansiere begge 
agenturer;

udgår
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8. noterer sig, at der i 2018 blev 
udført en ekstern evaluering af de EU-
agenturer, der henhører under 
Kommissionens Generaldirektorat for 
Beskæftigelse (Eurofound, Cedefop, ETF 
og EU-OSHA), på Kommissionens vegne 
med henblik på at undersøge deres 
relevans, effektivitet, produktivitet, 
sammenhæng og EU-merværdi; opfordrer 
instituttet til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om resultaterne af 
denne evaluering;

udgår

Or. en


