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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, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der 
ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2020, er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 
31. december 2020; 

2. påskønner instituttets kvalitetsprægede arbejde med at fremme og formidle viden og yde 
evidensbaseret ekspertise til støtte for udviklingen af europæiske politikker vedrørende 
forbedring af leve- og arbejdsvilkår, arbejdsmarkeder og arbejdsmarkedsrelationer i 
Europa;

3. fremhæver dets betydning, autonomi og merværdi inden for dets ekspertiseområde;

4. mener, at instituttet kan spille en afgørende rolle med hensyn til yderligere at analysere 
stigningen i telearbejde og de dermed forbundne indvirkninger på balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv samt kvaliteten af arbejdsvilkårene, formidle bedste praksis og 
vurdere mulige politiske løsninger; ser med tilfredshed på instituttets arbejdsprogram 
for analyse af politiske muligheder for at forbedre arbejdsvilkår, 
arbejdsmarkedsrelationer, beskæftigelse og levevilkår;

5. fremhæver behovet for at sikre tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer, 
som gør det muligt for instituttet at fortsætte gennemførelsen af dets arbejdsprogram 
med en meget høj gennemførelsesrate for aktiviteter, også i lyset af de betydelige 
udfordringer, som er forbundet med et arbejdsmarked i forandring, den kommende EU-
handlingsplan for pleje osv.;

6. anerkender i høj grad Eurofounds vellykkede tilpasning til de vanskelige forhold, der er 
skabt af covid-19, og den værdifulde viden og analyse, der gives til politiske 
beslutningstagere og interessenter om de ændringer, som pandemien har medført på 
arbejdsmarkedet og for livskvaliteten mere generelt (dvs. telearbejde, platformsarbejde, 
stigende ulighed mellem kønnene og forskelle mellem generationerne, mangel på 
arbejdskraft, langtidspleje, arbejdsmarkedsrelationer osv.); bemærker også pandemiens 
indvirkning på instituttets arbejde, idet det planlagte feltarbejde i forbindelse med den 7. 
europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene blev ændret betydeligt, hvilket får negativ 
betydning for muligheden for at lave en tendensanalyse af arbejdsvilkårene over mere 
end 20 år;

7. glæder sig over instituttets arbejde med at analysere konsekvenserne af at bo og arbejde 
i EU under covid-19-pandemien ved hjælp af dets e-undersøgelse "Living, working and 
COVID-19" (liv, arbejde og covid-19) og rapporten om "Impact of COVID-19 on 
young people in the EU" (konsekvenserne af covid-19 for unge i EU);

8. noterer sig de konsekvente regelstridige betalinger i forbindelse med regelstridige 
udbudsprocedurer for levering af elektricitet og renovering af toiletfaciliteter i 
regnskabsåret 2019, som i 2020 beløb sig til 62 470 EUR for elektricitetskontrakten og 
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174 730 EUR for renoveringskontrakten; bemærker endvidere, at den endelige betaling 
for renovering af toiletfaciliteter blev gennemført i 2020;

9. noterer sig på baggrund af instituttets svar, at det har accepteret Revisionsrettens 
bemærkninger, og at der som en direkte konsekvens af de oprindelige udbudsprocedurer 
måtte foretages to betalinger i tilknytning til to regelstridige udbudsprocedurer; glæder 
sig over, at instituttet har gennemført foranstaltningen ved at iværksætte et nyt udbud 
vedrørende elektricitetskontrakten i begyndelsen af 2021;

10. bemærker, at Revisionsretten har rapporteret om svagheder i den interne kontrol med 
hensyn til "følsomme funktioner" og den tilhørende risikobegrænsende kontrol, idet den 
bemærker, at fortegnelsen over følsomme stillinger ikke er blevet ajourført og ikke 
længere afspejler instituttets nuværende interne organisation; er imidlertid tilfreds med, 
at der blev færdiggjort en ny politik for følsomme stillinger den 23. juni 2021 efter 
Revisionsrettens revision, som blev afspejlet i Revisionsrettens endelige beretning;

11. påskønner Eurofounds støtte til fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, nationale 
regeringer og EU-institutioner og dets samarbejde med andre EU-agenturer, der 
arbejder inden for områderne beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion under 
GD EMPL's ansvarsområde;

12. glæder sig over Eurofounds engagement i forskning og analyse inden for digital og grøn 
omstilling og mener, at det i sine fremtidige arbejdsprogrammer bør vurdere og 
analysere politiske løsningsmodeller vedrørende de socioøkonomiske og økonomiske 
konsekvenser af den digitale og grønne omstilling;

13. påskønner, idet Parlamentet understreger betydningen af, at Eurofound forbliver 
uafhængigt af de andre EU-agenturer, instituttets tætte samarbejde med GD EMPL og 
alle de relevante EU-agenturer, f.eks. Cedefop, EIGE, ETF, FRA, EU-OSHA og EEA, 
som har til formål at styrke synergierne mellem disse agenturer; glæder sig over 
instituttets aktive deltagelse i EU-agenturernes netværk (EUAN);

14. glæder sig over, at instituttet er i færd med at gennemføre foranstaltninger som reaktion 
på Revisionsrettens to bemærkninger fra 2019; bemærker med bekymring ændringerne i 
andelene af budgetafsnittene, hovedsagelig på grund af de stigende priser i værtslandet, 
og opfordrer Kommissionen og budgetmyndigheden til at træffe passende 
foranstaltninger til at bibeholde andelen af driftsudgifter på Eurofounds budget;

15. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2020.
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