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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring 
af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018
(2019/2067(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0034/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et 
europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene5, særlig artikel 16,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/127 af 16. januar 
2019 om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1365/756,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.
6 EUT L 30 af 31.1.2019, s. 74.
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september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, særlig 
artikel 108,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i 
artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10468, 
særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0051/2020),

1. meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) decharge for gennemførelsen af instituttets 
budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og 
drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018
(2019/2067(DEC))

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0034/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et 
europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene5, særlig artikel 16,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/127 af 16. januar 
2019 om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
1365/756,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.
6 EUT L 30 af 31.1.2019, s. 74.
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september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, særlig 
artikel 108,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i 
artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10468, 
særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0051/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det 
Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018
(2019/2067(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0051/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene ("instituttet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets oversigt 
over indtægter og udgifter1 var på 20 760 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 
1,37 % i forhold til 2017; der henviser til, at instituttets budget hovedsagelig stammer 
fra EU-budgettet2;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 
sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 
resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,58 %, hvilket svarer til et lille fald på 
0,42 %; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 82,70 %, 
hvilket svarer til en stigning på 2 % i forhold til 2017;

Performance

2. bemærker, at instituttet anvender fire centrale resultatindikatorer, som indgår i dets 
resultatovervågningssystem, der ud over de centrale resultatindikatorer består af 
"parametre" (andre indikatorer for operationelle processer) samt kvalitativ vurdering og 
evaluering, med henblik på at vurdere den merværdi, herunder det resultat og den 
indvirkning, som dets aktiviteter giver, og forbedre dets budgetforvaltning;

3. tilskynder instituttet til at fortsætte digitaliseringen af sine tjenester;

4. anerkender, at 83 % af de output, der var planlagt i arbejdsprogrammet for 2018, blev 
nået (48 ud af 58 output), og at instituttet bidrog til 236 begivenheder til 

1 EUT C 120/35 af 29.3.2019, s. 179.
2 EUT C 120/35 af 29.3.2019, s. 178.
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politikudvikling (41 % af dem på EU-niveau);

5. bemærker, at instituttet fortsatte samarbejdet med andre EU-agenturer og gennemførte 
foranstaltninger, som der var opnået enighed om i årlige planer med Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder (EIGE), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det 
Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), og fortsatte sine 
forberedelser i samarbejde med Cedefop om den fjerde europæiske 
virksomhedsundersøgelse;

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;

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;

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;

9. understreger betydningen af instituttets arbejde af høj kvalitet med henblik på at 
tilvejebringe videnskabeligt velfunderet, upartisk, rettidig og politisk relevant viden og 
ekspertise og evidensbaseret støtte til udvikling af EU's politikker og til politiske 
beslutningstagere på områderne leve- og arbejdsvilkår, arbejdsmarked og 
arbejdsmarkedsforhold i hele Unionen samt betydningen af at bevare trepartsstrukturen 
i sin styringsmodel med inddragelse af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, 
regeringer fra alle medlemsstater samt Kommissionen; glæder sig især over 
offentliggørelsen af instituttets oversigtsrapport fra den seneste europæiske 
undersøgelse af livskvalitet (EQLS) og dets publikationer vedrørende fremtidens 
arbejde og digitalisering, navnlig hvad angår platformsarbejde;
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10. understreger betydningen af instituttets bidrag til udviklingen af prognoseværktøjer og 
indsamlingen af oplysninger på forskellige områder såsom gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, balancen mellem arbejdsliv og privatliv samt 
livskvalitet, fremtidens arbejde, fremstilling, digitalisering og platformsarbejde;

11. noterer sig instituttets øgede arbejdsbyrde og interessenternes øgede forventninger og 
fremhæver betydningen af at sikre tilstrækkelige materielle og menneskelige ressourcer, 
således at instituttet kan udføre sine opgaver fuldt ud, samtidig med at agenturerne 
generelt sikres forrang over private kontrahenter;

12. glæder sig over instituttets forpligtelse til at sikre økonomisk, social og miljømæssig 
bæredygtighed af dets aktioner ved at sikre et omkostningseffektivt og miljøvenligt 
arbejdssted, og over, at det anvender offentlige udbud som et vigtigt instrument med 
hensyn til alle tre bæredygtighedskategorier i dets aktioner;

13. fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er 
afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og 
brugbarheden af agenturernes ressourcer og data er af afgørende betydning; opfordrer 
derfor til, at der foretages en vurdering af, hvordan data og ressourcer på nuværende 
tidspunkt præsenteres og stilles til rådighed, og af hvor let borgerne kan finde, genkende 
og bruge dem; minder om, at den offentlige bevidsthed i denne henseende kan øges af 
medlemsstaterne gennem udvikling af en omfattende plan for at nå ud til flere EU-
borgere;

Personalepolitik

14. bemærker, at 96,70 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen var besat pr. 31. december 
2018 med 88 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 91 tjenestemænd eller 
midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 
93 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 11 kontraktansatte 
og en udstationeret national ekspert, der arbejdede for instituttet;

15. noterer sig med tilfredshed, at der er opnået kønsbalance for den øverste ledelse (1 
mand og 1 kvinde); er imidlertid bekymret over, at der ikke er balance mellem kønnene 
på bestyrelsesplan (97 mænd og 64 kvinder);

16. glæder sig over resultaterne af den jobundersøgelsesrunde, der blev gennemført i 
december 2018, og som viser et relativt højt stabilitetsniveau fra år til år;

Udbud 

17. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet ikke systematisk 
sammenholdt priserne og gebyrerne med leverandørernes tilbud og de fakturaer, der 
blev udstedt til rammekontrahenten med henblik på erhvervelse af softwarelicenser; 
bemærker på baggrund af instituttets svar, at denne rammekontrakt er blevet erstattet af 
en rammekontrakt med flere kontrahenter, hvori de spørgsmål, som Revisionsretten har 
rejst, er blevet behandlet, og opfordrer indtrængende instituttet til at tilpasse den 
forudgående kontrol af betalinger under rammekontrakter og til at sikre, at alle indkøb 
er omfattet af en udbudsprocedure;

18. tilskynder instituttet til at gennemføre Revisionsrettens anbefalinger f.eks. vedrørende 
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elektronisk indgivelse af tilbud (e-submission);

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

19. noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på 
at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og 
beskyttelse af whistleblowere;

Intern kontrol

20. anerkender, at instituttet har vedtaget den reviderede ramme for intern kontrol, som 
markerer et skift fra en overholdelsesbaseret til en principbaseret proces;

21. noterer sig med tilfredshed, at IAS færdiggjorde en forvaltningsrevision om prioritering 
af instituttets aktiviteter og tildeling af ressourcer i 2018; opfordrer instituttet til at 
rapportere om resultaterne af denne revision til dechargemyndigheden;

Øvrige bemærkninger

22. noterer sig, at instituttet arbejder på at øge den miljømæssige bæredygtighed af dets 
aktioner, at der er blevet installeret nye videokonferencefaciliteter i løbet af 2018, og at 
udligning af CO2-emissioner drøftes i netværket af agenturer;

23. opfordrer instituttet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til 
offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o

o     o

24. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20203 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

3 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(2020)0000.
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23.1.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2018
(2019/2067(DEC))

Ordfører for udtalelse: Tomáš Zdechovský

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 Revisionsrettens erklæring om, at de transaktioner, der 
ligger til grund for Eurofounds årsregnskab for regnskabsåret 2018, er lovlige og 
formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af instituttets finansielle 
stilling pr. 31. december 2018;

2. udtrykker tilfredshed med instituttets meget positive resultater med et program, der har 
en gennemførelsesrate på 83 % og en budgetgennemførelsesgrad på 99,6 % i 2018 
(100 % i 2017);

3. understreger betydningen af instituttets arbejde af høj kvalitet med at tilvejebringe 
videnskabeligt velfunderet, upartisk, rettidig og politisk relevant viden og ekspertise og 
evidensbaseret støtte til udvikling af EU's politikker og til politiske beslutningstagere på 
områderne leve- og arbejdsvilkår, arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationer i hele 
Unionen samt betydningen af at bevare trepartsstrukturen i sin styringsmodel med 
inddragelse af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, regeringer fra alle 
medlemsstater samt Kommissionen; glæder sig især over offentliggørelsen af instituttets 
oversigtsrapport fra den seneste europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) og 
dens publikationer vedrørende fremtidens arbejde og digitalisering, navnlig hvad angår 
platformsarbejde;

4. understreger betydningen af instituttets bidrag til udviklingen af prognoseværktøjer og 
indsamling af oplysninger på forskellige områder såsom gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 
fremtidens arbejde, fremstilling, digitalisering og platformsarbejde;
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5. glæder sig over instituttets støtte til fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, nationale 
regeringer og EU-institutioner og dets samarbejde med andre EU-agenturer, der 
arbejder inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion, der henhører under 
ansvarsområdet for GD for Beskæftigelse og navnlig mellem instituttet, EU-OSHA, 
Cedefop, ETF og EIGE, inden for og uden for rammerne af EU-agenturernes netværk 
for resultatudvikling, der giver mulighed for at skabe synergier og udveksle idéer og 
bedste praksis med henblik på at opnå en mere afbalanceret forvaltning, forbedret 
effektivitet, færre omkostninger og større sammenhæng mellem dem; fremhæver 
betydningen af at opretholde et aktivt samarbejde med alle aktører og støtte deres 
arbejde i udviklingen af bæredygtig vækst, social inklusion, social dialog og 
partnerskab; understreger nødvendigheden af at forbedre samarbejdet mellem 
agenturerne og EU-institutionerne og undgå eksternalisering af tjenesteydelser, som de 
kan levere;

6. bemærker i denne forbindelse, at samarbejdet mellem Eurofound og Cedefop for nylig 
er blevet styrket; glæder sig over, at den 4. udgave af den europæiske 
virksomhedsundersøgelse blev gennemført i fællesskab af Cedefop og Eurofound, og 
over, at analysen ud over at dele omkostningerne af resultaterne drog fordel af den 
kombinerede ekspertise i de to agenturer og var til gavn for de politiske 
beslutningstagere i forbindelse med fastlæggelsen af evidensbaserede politikker for 
bedre arbejdsvilkår for arbejdstagerne og for, at virksomhederne kan trives;

7. bemærker, at instituttet var underlagt Kommissionens eksterne evaluering "på tværs af 
agenturerne" (offentliggjort i 2019) sammen med Cedefop, EU-OSHA og ETF, som 
fokuserede på vurderingen af agenturernes arbejde; glæder sig over, at der er ved at 
blive udarbejdet en handlingsplan for at behandle resultaterne af en alt i alt meget 
positiv evalueringsrapport fra Kommissionen;

8. noterer sig instituttets øgede arbejdsbyrde og interessenternes øgede forventninger og 
fremhæver betydningen af at sikre tilstrækkelige personalemæssige og finansielle 
ressourcer, således at instituttet kan udføre sine opgaver fuldt ud, samtidig med at 
agenturerne generelt sikres forrang over private kontrahenter;

9. glæder sig over instituttets forpligtelse til at sikre en økonomisk, social og miljømæssig 
bæredygtighed af dets operationer, hvilket sikrer et omkostningseffektivt og 
miljøvenligt arbejdssted, og over, at det anvender offentlige udbud som et vigtigt 
instrument med hensyn til alle tre bæredygtighedskategorier i sine operationer;

10. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den forudgående kontrol, som 
Eurofound udførte i forbindelse med den formidlingsservice, som blev leveret i henhold 
til en rammekontrakt, ikke var effektiv, og noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, 
at instituttet bør tilpasse forhåndskontrollen af betalinger under sådanne kontrakter og 
sikre, at alle indkøb er omfattet af en udbudsprocedure; understreger, at den 
interinstitutionelle kontrakt blev ledet af Kommissionens GD DIGIT, og at instituttet 
kun bidrog med et begrænset input for så vidt angår udformningen og prisstrukturen for 
denne kontrakt, hvilket gjorde det sværere at sammenligne den med andre udbydere; 
noterer sig på baggrund af instituttets svar, at den pågældende rammekontrakt var 
udløbet, og at den nye kontrakt i højere grad fremmer fair konkurrence og har løst de 
spørgsmål, som Revisionsretten havde rejst;
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11. glæder sig over, at instituttet har afsluttet de korrigerende foranstaltninger i forbindelse 
med Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, mens indførelsen af e-submission 
stadig var i gang;

12. noterer sig, at instituttet havde udarbejdet en handlingsplan som reaktion på de tre 
vigtige anbefalinger om korrigerende foranstaltninger, som IAS havde fremsat i sin 
revisionsberetning om "Prioritisation of activities and allocation of resources (HR and 
financial) in Eurofound";

13. fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er 
afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og 
brugbarheden af agenturmidler og data er af afgørende betydning; opfordrer derfor til, at 
der foretages en vurdering af, hvordan data og midler på nuværende tidspunkt 
præsenteres og stilles til rådighed, og af hvor let borgerne kan finde, genkende og bruge 
dem; minder om, at den offentlige bevidsthed i denne henseende kan øges af 
medlemsstaterne gennem udvikling af en omfattende plan for at nå ud til flere EU-
borgere;

14. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene meddeles decharge for 
gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2018.
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