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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för Eurofounds årliga räkenskaper för budgetåret 2018 
är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges 
på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över Eurofounds mycket positiva 
resultat med ett programgenomförande på 83 % och ett budgetgenomförande på 99,6 % 
under 2018 (100 % under 2017).

3. Europaparlamentet betonar vikten av Eurofounds arbete av hög kvalitet med att 
tillhandahålla vetenskapligt grundad, opartisk, aktuell och politiskt relevant kunskap, 
expertis och evidensbaserat stöd för utvecklingen av den europeiska politiken och för 
beslutsfattare på områdena levnads- och arbetsvillkor, arbetsmarknad och 
arbetsmarknadsrelationer i hela unionen, samt vikten av att Eurofound behåller 
trepartskaraktären i sin styrningsmodell, dvs. att man involverar arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer, regeringar från alla medlemsstater och kommissionen.  
Parlamentet välkomnar särskilt offentliggörandet av Eurofounds översiktsrapport från den 
senaste europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS) och dess publikationer om 
arbete och digitalisering i framtiden, särskilt när det gäller plattformsarbete.

4. Europaparlamentet betonar vikten av Eurofounds bidrag till utvecklingen av 
prognosverktyg och insamlingen av information på olika områden, såsom genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, balansen mellan arbetsliv och privatliv 
och livskvaliteten, arbetets framtid, tillverkning, digitalisering och plattformsarbete.

5. Europaparlamentet uppskattar Eurofounds stöd till fackföreningar, 
arbetsgivarorganisationer, nationella regeringar och EU-institutioner samt dess samarbete 
med andra unionsbyråer som arbetar inom sysselsättning, sociala frågor och delaktighet 
inom GD Sysselsättnings ansvarsområde, särskilt samarbetet mellan Eurofound, 
EU-Osha, Cedefop, ETF och EIGE, inom och utanför EU-byråernas nätverk för 
prestationsutveckling, vilket gör det möjligt att skapa synergier och utbyta idéer och bästa 
praxis och syftar till att uppnå en mer balanserad styrning, bättre effektivitet, minskade 
kostnader och ökad samstämdhet mellan byråerna. Parlamentet betonar vikten av att 
upprätthålla ett aktivt samarbete med alla aktörer och stödja deras arbete med att utveckla 
hållbar tillväxt, social delaktighet, social dialog och partnerskap. Parlamentet betonar att 
samarbetet mellan byråerna och unionsinstitutionerna måste förbättras och att man bör 
undvika att externalisera tjänster som kan utföras av byråerna.

6. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att samarbetet mellan Eurofound och 
Cedefop nyligen har stärkts. Parlamentet välkomnar att den fjärde upplagan av den 
europeiska företagsundersökningen förvaltades gemensamt av Cedefop och Eurofound 
samt att man, utöver att dela på kostnaderna, drog nytta av de två byråernas samlade 
expertis för att analysera resultaten, vilket kommer att hjälpa beslutsfattarna att utarbeta 
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evidensbaserade strategier för bättre arbetsvillkor för anställda och hjälpa företagen att 
blomstra.

7. Europaparlamentet noterar att Eurofound var föremål för kommissionens externa 
utvärdering som omfattar flera byråer (offentliggjordes 2019) tillsammans med Cedefop, 
EU-Osha och ETF, som inriktade sig på en bedömning av byråernas arbete. Parlamentet 
välkomnar att en handlingsplan håller på att utarbetas för att beakta resultaten från en i 
överlag mycket positiv utvärderingsrapport från kommissionen.

8. Europaparlamentet noterar Eurofounds ökade arbetsbörda och de berörda parternas ökade 
förväntningar och betonar vikten av att säkerställa att Eurofound får tillräckligt med 
material och personal för att den fullt ut ska kunna utföra sina uppgifter, samtidigt som 
man generellt garanterar byråernas företräde framför privata entreprenörer.

9. Europaparlamentet välkomnar Eurofounds engagemang för ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet i sin verksamhet i syfte att säkerställa en kostnadseffektiv och 
miljövänlig arbetsplats och välkomnar Eurofounds användning av offentlig upphandling 
som ett viktigt instrument för att främja alla tre hållbarhetskategorierna i sin verksamhet.

10. Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att de 
förhandskontroller som utförts av Eurofound inom ramen för de förmedlingstjänster som 
tillhandahålls av en kontraktspart med ramavtal inte var effektiva, och noterar 
revisionsrättens iakttagelse att fonden bör anpassa förhandskontroller av betalningar inom 
ramen för sådana kontrakt och se till att det finns ett konkurrensutsatt förfarande för alla 
upphandlingar. Parlamentet betonar att det interinstitutionella avtalet leddes av 
kommissionens GD DIGIT och att Eurofound endast i begränsad utsträckning deltog i 
utformningen eller i fastställandet av prisstrukturen för detta kontrakt, vilket gjorde det 
svårare att göra en enkel jämförelse med andra leverantörer. Parlamentet noterar utifrån 
Eurofounds svar att ramkontraktet hade löpt ut och att det nya ramkontraktet i högre grad 
främjar rättvis konkurrens och på ett framgångsrikt sätt har åtgärdat de problem som 
revisionsrätten tagit upp.

11. Europaparlamentet välkomnar att fonden hade slutfört de korrigerande åtgärderna i 
förhållande till revisionsrättens iakttagelser från tidigare år medan införandet av 
e-inlämning fortfarande pågick.

12. Europaparlamentet noterar att Eurofounds hade utarbetat en handlingsplan som svar på de 
tre viktiga rekommendationer om korrigerande åtgärder som internrevisionstjänsten gjort 
i sin granskningsrapport om prioriteringen av insatser och fördelningen av resurser 
(personal och ekonomiska medel) vid Eurofound.

13. Europaparlamentet betonar att transparens och medborgarnas medvetenhet om byråernas 
existens är av största vikt för deras demokratiska ansvarsskyldighet. Parlamentet anser att 
det är mycket viktigt att byråernas resurser och data är användbara och lätta att använda. 
Parlamentet efterlyser därför en bedömning av hur data och resurser för närvarande 
presenteras och görs tillgängliga samt i vilken grad medborgarna anser att de är lätta att 
identifiera, känna igen och använda. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna i detta 
avseende kan öka allmänhetens medvetenhet genom att utarbeta en övergripande plan för 
att nå ut till fler unionsmedborgare.
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14. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att 
verkställande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av fondens budget för budgetåret 
2018.
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