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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 
2020 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2020 
återges på ett rättvisande sätt. 

2. Europaparlamentet uppskattar Eurofounds arbete med att förbättra och sprida kunskap 
och tillhandahålla belägg och expertis till stöd för politik som rör förbättring av levnads- 
och arbetsvillkor i Europa.

3. Europaparlamentet noterar att det fortfarande pågår åtgärder avseende de oriktiga 
betalningarna i samband med de oriktiga upphandlingsförfarandena för leverans av el 
och renovering av toalettutrymmen under budgetåret 2019, som uppgick till 
62 470 EUR för elkontraktet och 174 730 EUR för renoveringskontraktet.

4. Europaparlamentet är oroat över att revisionsrätten har rapporterat brister i 
internkontrollen.

5. Europaparlamentet noterar att Eurofound införde en ny policy för känsliga befattningar 
den 23 juni 2021 efter att revisionsrätten i sin granskning anmärkt att Eurofounds 
förteckning över känsliga befattningar inte hade uppdaterats sedan 2012.

6. Europaparlamentet uppskattar Eurofounds nära samarbete med andra unionsbyråer, 
t.ex. Cedefop, EIGE, ETF, FRA och EU-Osha, som syftar till att stärka synergierna 
mellan dessa byråer. Parlamentet välkomnar Eurofounds aktiva deltagande i 
EU-byråernas nätverk.

7. Europaparlamentet välkomnar att Eurofound håller på att genomföra åtgärder som svar 
på revisionsrättens två iakttagelser från 2019.

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 dess budget för budgetåret 
2020.


