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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 att budgetgenomförandet uppgick 
till 99,6 % 2018 (100 % 2017).

3. Europaparlamentet uppskattar Eurofounds arbete med att tillhandahålla kunskap och 
expertis till stöd för politik som syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkoren i 
hela unionen.

4. Europaparlamentet uppskattar fondens samarbete med andra EU-byråer inom GD 
Sysselsättnings ansvarsområde.

5. Europaparlamentet beklagar 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 noterar utifrån fondens svar att ramavtalet hade löpt 
ut och att det nya ramavtalet på ett framgångsrikt sätt hade åtgärdat de problem som 
revisionsrätten tagit upp.

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

7. Europaparlamentet noterar att fonden 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.

8. 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.


