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Ändringsförslag 1
Guido Reil

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 
byråerna spelar en viktig roll för att 
förbereda och genomföra EU:s politik, 
i synnerhet när det gäller tekniska, 
vetenskapliga och operativa uppgifter 
och/eller tillsynsuppgifter. Parlamentet 
uppskattar i detta sammanhang 
betydelsen av och kvaliteten på det arbete 
som utförs av de fyra organ som ingår i 
ansvarsområdet för utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor 
(Cedefop, Eurofound, EU-Osha och 
ETF).

1. Europaparlamentet noterar att 
antalet EU-organ har ökat kraftigt sedan 
2000. Parlamentet anser att detta är 
problematiskt ur demokratisk synvinkel, 
eftersom vissa av byråerna utför offentliga 
förvaltningsuppgifter, vars utförande får 
stora effekter för medborgarna, dock utan 
att vara oberoende av medlemsstaterna 
och därmed sakna demokratisk legitimitet. 
Parlamentet påpekar att antalet anställda 
vid EU:s byråer ökade fyrfaldigt mellan 
2000 och 2013 och att anslagen från EU:s 
budget ökade åttafaldigt, och att totalt 
4,2 miljarder EUR anslogs till byråerna 
under 2018 (exklusive SRB), dvs. 20 % 
mer än 2017. Parlamentet noterar att 
olika byråer och organ arbetar parallellt 
med varandra och har överlappande 
funktioner och befogenheter. Parlamentet 
noterar i synnerhet att det finns en viss 
överlappning mellan Europeiska 
arbetsmiljöbyrån och Europeiska 
institutet för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor och en stor överlappning 
mellan Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen och Europeiskt 
centrum för utveckling av 
yrkesutbildning.

Or. de

Ändringsförslag 2
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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1. Europaparlamentet betonar att 
byråerna spelar en viktig roll för att 
förbereda och genomföra EU:s politik, 
i synnerhet när det gäller tekniska, 
vetenskapliga och operativa uppgifter 
och/eller tillsynsuppgifter. Parlamentet 
uppskattar i detta sammanhang 
betydelsen av och kvaliteten på det arbete 
som utförs av de fyra organ som ingår i 
ansvarsområdet för utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor (Cedefop, 
Eurofound, EU-Osha och ETF).

1. Europaparlamentet betonar att 
byråernas roll bör vara mer kostnads- och 
resurseffektiv. Parlamentet anser att 
antalet EU-byråer (som uppgick till 
43 under 2019) är överdrivet, inte minst 
antalet byråer inom ramen för 
ansvarsområdet för utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor (Cedefop, 
Eurofound, EU-Osha och ETF, dit även 
Europeiska arbetsmyndigheten har 
tillkommit under 2019).

Or. it

Ändringsförslag 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppskattar att 
alla byråer som faller under utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor har 
uppfyllt sina mål och arbetsprogram, trots 
otillräckliga personalresurser och 
budgetbegränsningar. Parlamentet anser 
att sådana utmaningar kommer att utgöra 
en risk i framtiden för byråernas 
uppgifter och betonar vikten av att se till 
att det finns tillräckligt med personal och 
ekonomiska resurser så att byråerna kan 
fortsätta att slutföra sina arbetsprogram i 
mycket hög grad.

Or. en

Ändringsförslag 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. 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.

Or. en

Ändringsförslag 5
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över att Europeiska 
revisionsrätten, i enlighet med sin 
årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 
2018, har avgett revisionsuttalanden utan 
reservation om tillförlitligheten i alla 
organs räkenskaper. Parlamentet noterar 
att revisionsrätten lämnat ett uttalande 
utan reservation om lagligheten och 
korrektheten i de inkomster som låg till 
grund för samtliga byråers räkenskaper. 
Parlamentet noterar dessutom att 
revisionsrätten lämnat ett uttalande utan 
reservation om lagligheten och 
korrektheten i de inkomster som låg till 
grund för räkenskaperna för samtliga 
byråer, med undantag för Easo.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 6
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar och 
uppmuntrar samarbetet mellan byråerna 
inom och utanför ramen för EU-byråernas 
nätverk (EUAN), som har en viktig roll 
när det gäller att identifiera och främja 
effektivitetsvinster, ge mervärde och 
säkerställa effektiv kommunikation mellan 
byråerna och berörda aktörer. 
Parlamentet uppskattar och uppmuntrar 
det nära samarbetet mellan byråerna 
inom ansvarsområdet för utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor för att 
säkerställa synergier, komplementaritet 
och resursdelning.

3. Europaparlamentet uppmuntrar till 
samarbete mellan byråer inom och utanför 
EU-byråernas nätverk (EUAN) för att öka 
deras effektivitet, ge mervärde, säkerställa 
komplementaritet och resursdelning och 
undvika dubbelarbete och slöseri.

Or. it

Ändringsförslag 7
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att de 
flesta av de iakttagelser som revisionsrätten 
gjorde i sin årsrapport om EU:s byråer för 
budgetåret 2018 rörde brister i 
förfarandena för offentlig upphandling, 
vilket även var fallet under tidigare år. 
Byråerna uppmuntras att ytterligare 
förbättra sina förfaranden för offentlig 
upphandling för att se till att 
upphandlingarna fullt ut följer gällande 
regler och ger bästa valuta för pengarna. 
I fråga om sund ekonomisk förvaltning 

4. Europaparlamentet noterar med oro 
att de flesta av de iakttagelser som 
revisionsrätten gjorde i sin årsrapport om 
EU:s byråer för budgetåret 2018 rörde 
brister i förfarandena för offentlig 
upphandling, vilket även var fallet under 
tidigare år. Byråerna uppmuntras att 
ytterligare förbättra sina förfaranden för 
offentlig upphandling för att se till att 
upphandlingarna fullt ut följer gällande 
regler och ger bästa valuta för pengarna. 
I fråga om sund ekonomisk förvaltning 
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noterar parlamentet revisionsrättens 
iakttagelser att det råder ett alltför stort 
beroende av uppdragstagare, externa 
konsulter och interimsanställda.

noterar parlamentet dessutom 
revisionsrättens iakttagelser att det råder ett 
alltför stort beroende av uppdragstagare, 
externa konsulter och interimsanställda.

Or. it

Ändringsförslag 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet stöder 
revisionsrättens slutsatser att 
användningen av ramavtal inte får hindra 
ett rättvist och konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande och att man vid 
priskonkurrens måste ta hänsyn till alla 
viktiga prisfaktorer. Parlamentet anser att 
gemensamma upphandlingsförfaranden 
eller interinstitutionella ramavtal, som 
bygger på marknadsanalys och 
genomförbarhet för det gemensamma 
förfarandet, skulle kunna bidra till att 
uppnå effektivitetsvinster och 
stordriftsfördelar för byråerna och 
särskilt vara till nytta för de nyinrättade 
byråerna, såsom Europeiska 
arbetsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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4b. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens utvärderingsrapport (som 
offentliggjordes 2019) om EU:s byråer 
som arbetar med sysselsättning och 
socialpolitik (Eurofound, Cedefop, ETF 
och EU-Osha) om byråernas relevans, 
effektivitet, samstämmighet och EU-
mervärde. Parlamentet betonar att 
kommissionen har identifierat flera 
områden som kan förbättras, men att dess 
utvärderingsrapport på det hela taget är 
mycket positiv och att byråerna har 
fullgjort sina uppgifter med ett högt 
mervärde och valuta för pengarna, och att 
deras arbete har varit relevant och 
användbart för deras intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet erkänner de 
framsteg som byråerna har gjort när det 
gäller informationsutbyte och samarbete, 
och betonar behovet av ytterligare 
åtgärder och förbättrat samarbete för att 
bidra till att minska kostnaderna, öka 
effektiviteten och stärka synergierna 
mellan byråerna.

Or. en

Ändringsförslag 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Förslag till yttrande
Punkt 4d (ny)



AM\1194667SV.docx 9/12 PE644.905v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet välkomnar 
inrättandet av Europeiska 
arbetsmyndigheten, vars 
inrättandeförordning lades fram i mars 
2018 och som inledde sin verksamhet i 
oktober 2019. Parlamentet understryker 
behovet av att säkerställa att tillräckliga 
finansiella medel avsätts för dess 
inrättande. Parlamentet betonar att denna 
finansiering inte kan uppnås genom 
omfördelning av anslag från andra organ 
och budgetposter för sysselsättning och 
sociala frågor, och att Europeiska 
arbetsmyndigheten, eftersom det handlar 
om ett nytt organ, behöver nya resurser 
för att kunna fungera smidigt. 
Parlamentet betonar särskilt att 
inrättandet av Europeiska 
arbetsmyndigheten inte bör leda till 
minskade resurser och kapaciteter för 
Eures, som har en central uppgift när det 
gäller att främja EU-medborgarnas 
rörlighet på arbetsmarknaden och 
erbjuder arbetssökande och arbetsgivare, 
offentliga arbetsförmedlingar, 
arbetsmarknadens parter och lokala 
myndigheter tjänster och partnerskap. 
Parlamentet framhäver därför behovet av 
att ha tydliga och separata budgetposter 
för såväl Europeiska arbetsmyndigheten 
som Eures.

Or. en

Ändringsförslag 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Förslag till yttrande
Punkt 4e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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4e. Europaparlamentet påpekar att 
Europeiska arbetsmyndigheten kommer 
att bidra till att EU:s bestämmelser om 
arbetskraftens rörlighet och samordning 
av de sociala trygghetssystemen verkställs 
på ett effektivt och rättvist sätt, att de 
nationella myndigheterna får hjälp att 
samarbeta så att dessa regler efterlevs och 
det blir det lättare för medborgare och 
företag att dra nytta av den inre 
marknaden. Även om de fyra organen 
(Eurofound, Cedefop, ETF och EU-Osha) 
främst är forskningsinriktade anser 
parlamentet att de med fördel kan stödja 
och bidra till arbetet i Europeiska 
arbetsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
unionens byråer att överväga att anta en 
strategi för grundläggande rättigheter, 
inklusive en hänvisning till 
grundläggande rättigheter i en 
uppförandekod, i vilken personalens 
uppgifter och utbildning skulle kunna 
fastställas, att inrätta mekanismer för att 
säkerställa att alla kränkningar av de 
grundläggande rättigheterna upptäcks 
och rapporteras och att alla risker för 
kränkningar snabbt rapporteras till de 
viktigaste organen inom byrån, att införa, 
när detta är relevant, ett ombud för 
grundläggande rättigheter som ska 
rapportera direkt till styrelsen för att 
garantera en viss grad av oberoende i 
förhållande till övrig personal, i syfte att 
säkerställa att hot mot de grundläggande 
rättigheterna omedelbart åtgärdas och att 
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policyn för grundläggande rättigheter 
inom organisationen konstant 
uppgraderas, att utveckla en regelbunden 
dialog med det civila samhällets 
organisationer och relevanta 
internationella organisationer om frågor 
som rör grundläggande rättigheter och att 
göra respekten för de grundläggande 
rättigheterna till en central del av 
mandatet för byråns samarbete med 
externa aktörer, särskilt aktörer inom 
nationella förvaltningar med vilka de 
samverkar på operativ nivå.

Or. en

Ändringsförslag 14
Tomáš Zdechovský

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet 
rekommenderar att alla byråer fokuserar 
på offentlig kommunikation och 
publicitet, eftersom medborgarna ofta inte 
känner till deras existens och verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
EU-byråernas nätverk att utveckla en 
allmän strategi så att fast personal inte 
ersätts med dyrare externa konsulter.
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Or. en


