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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;

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 
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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;

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 
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Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene meddeles decharge for 
gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2018.
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