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Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar att 
Eurofound var föremål för den externa 
utvärdering som omfattar flera byråer 
tillsammans med Cedefop, EU-Osha och 
ETF, vilken avsåg perioden 2012–2016 
och inriktade sig på en bedömning av 
byråernas arbete avseende relevans, 
ändamålsenlighet, effektivitet, 
samstämmighet och EU-mervärde liksom 
de fyra byråernas framtid, och att 
Eurofound har utarbetat en handlingsplan 
för att ta itu med resultatet av denna 
utvärdering. Parlamentet uppmanar 
Eurofound att underrätta den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
resultaten av slutrapporten, i synnerhet 
med avseende på utvärderingen av 
Eurofonds EU-mervärde och åsikterna 
om dess framtid.

6. Europaparlamentet noterar att 
Eurofound var föremål för den externa 
utvärdering som omfattar flera byråer 
tillsammans med Cedefop, EU-Osha och 
ETF, vilken avsåg perioden 2012–2016 
och inriktade sig på en bedömning av 
byråernas arbete avseende relevans, 
ändamålsenlighet, effektivitet, 
samstämmighet och EU-mervärde liksom 
de fyra byråernas framtid, och att 
Eurofound har utarbetat en handlingsplan 
för att ta itu med resultatet av denna 
utvärdering. Parlamentet uppmanar 
Eurofound att underrätta den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
resultaten av slutrapporten.
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Förslag till resolution
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta 
en genomförbarhetsstudie för att bedöma 
möjligheten att slå samman Eurofound 
med Cedefop. Parlamentet understryker 
att Eurofound och Cedefop har mycket 
likartade verksamhetsområden och att en 
sådan sammanslagning skulle förenkla 
finansieringen av de två byråerna och 
klargöra systemet med europeiska byråer 
för allmänheten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att åtminstone överväga att 
skapa gemensamma synergier med 
Cedefop. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera följande 
alternativ: en förflyttning av Eurofound 
till Cedefops huvudkontor i Thessaloniki, 
alternativt en förflyttning av Cedefop till 
Eurofounds huvudkontor 
i Loughlinstown. Parlamentet konstaterar 
att detta skulle innebära att man delar 
service- och stödtjänster och 
förvaltningen av de gemensamma 
lokalerna, liksom IKT, 
telekommunikation och internetbaserad 
infrastruktur, för att spara stora belopp 
som skulle användas för ytterligare 
finansiering av de båda byråerna.

utgår
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 
det under 2018 för kommissionens 
räkning gjordes en extern utvärdering av 
de EU-byråer som lyder under 
kommissionens generaldirektorat för 
sysselsättning (Eurofound, Cedefop , ETF 
och EU-Osha), som gällde deras relevans, 
ändamålsenlighet, effektivitet, 
samstämmighet och EU-mervärde. 
Eurofound uppmanas att rapportera till 
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
om resultatet av denna utvärdering.

utgår

Or. en


