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JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2016-os 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a 

Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2016. december 31-i 

pénzügyi helyzetről valós képet adtak; 

2. tudomásul veszi, hogy az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 

Javításáért (a továbbiakban: „az alapítvány”) továbbra is alapvető módon járul hozzá a 

szakpolitika kialakításához, valamint szakmai tapasztalata a kulcsfontosságú uniós 

szakpolitikai dokumentumok elkészítésében továbbra is jelentős; 

3. elismeri a 2013 és 2016 között zajló „A válságtól a fellendülésig: Jobban alátámasztott 

politikák a versenyképes és tisztességes Európáért” elnevezésű négyéves program 

keretében az alapítvány által végzett munkát; üdvözli az alapítvány által az élet- és 

munkakörülményekkel, az ágazati kapcsolatokkal, valamint a foglalkoztatási és 

munkaerőpiaci fejleményekkel kapcsolatban végzett magas színvonalú elemzést és a 

szakpolitikához való hozzájárulást, különös tekintettel a munkakörülményekről szóló 

hatodik európai felmérésről készített áttekintő jelentésre és az „Új foglalkoztatási 

formák” című jelentésre; hangsúlyozza az alapítvány háromoldalú irányításának 

jelentőségét, amelynek köszönhetően átfogó áttekintést képes nyújtani a gazdasági és 

szociális realitásokról; 

4. hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottság közötti szoros együttműködést, hogy ki lehessen aknázni az alapítvány 

szakértelmét, és konstruktív, tényalapú vitákat lehessen folytatni; üdvözli, hogy 

programvégrehajtási rátája 97% volt, amely jóval meghaladta a 2016-ra kitűzött célt, és 

az előző két évhez képest jelentős előrelépést jelentett; 

5. üdvözli, hogy a Parlament, a Bizottság és az egyéb érdekelt felek az alapítvány által 

biztosított szakértelem legfőbb felhasználói, akik tisztában vannak e szakértelem 

minőségével és jelentőségével; 

6. üdvözli, hogy az alapítvány sikeresen végrehajtotta négyéves munkaprogramját, és ezt 

nagyfokú szervezeti hatékonysággal tette, amelyről az alapítvány fő 

teljesítménymutatóinak általános javulása is tanúskodik; 

7. tudomásul veszi az alapítvány létrehozásáról szóló 1365/75/EGK1 tanácsi rendelet 

felülvizsgálatát, és üdvözli, hogy a Parlament és a Bizottság konkrét utalást foglalt bele 

a külső ellenőrzési jelentések és értékelések használatára vonatkozóan; 

8. tudomásul veszi a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) 2016. évi ellenőrzési 

                                                 
1  A Tanács 1365/75/EGK rendelete (1975. május 26.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 

Javításáért létrehozásáról (HL L 139., 1975.5.30., 1–4. o.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX:31975R1365
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX:31975R1365
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jelentését, amely kiemelte, hogy javítani kell az alapítvány projektkezelését, különösen 

az irányítási mechanizmusokkal, a nyomon követéssel és a jelentéstétellel kapcsolatban, 

és üdvözli az alapítvány hajlandóságát arra, hogy az IAS-szel együttműködésben 

végrehajtsa a megegyezés szerinti cselekvési tervet; 

9. elismerően nyilatkozik a költségvetés példaértékűen magas (100%-os) végrehajtási 

arányáról; megállapítja ugyanakkor, hogy a 2017-re átvitt előirányzatok a III. cím 

tekintetében a 2016. évhez képest 31%-ról 43%-ra nőttek, elsősorban az év végén le 

nem záruló projektek tekintetében; tudomásul veszi az alapítvány válaszát, amely 

szerint ezek tervezett átvitelek voltak, és nem érték el az eredetileg kitűzött 3 millió 

eurós összeget; 

10. tudomásul veszi a Számvevőszék arra irányuló ajánlását, hogy a műveletek többéves 

jellege, valamint a szerződések aláírása, a teljesítés és a kifizetések közötti 

elkerülhetetlen időbeli csúszások megfelelőbb figyelembevétele érdekében az 

alapítvány fontolóra vehetné a költségvetési előirányzatok differenciálásának 

bevezetését; 

11. üdvözli, hogy az alapítvány a Számvevőszék jelentéseit követően korrekciós 

intézkedéseket hozott a fizetések kiigazítása érdekében; megállapítja, hogy a fizetési 

rendszert 2017 második negyedévében ellenőrzésnek vetették alá, hogy még jobban 

megbizonyosodjanak a vonatkozó folyamatok és ellenőrzések létezéséről és megfelelő 

működéséről, és felhívja az alapítványt, hogy adott esetben tegye meg a szükséges 

lépéseket; 

12. aggodalmának ad hangot a növekvő ír országkoefficiens negatív költségvetési hatása 

miatt, amely egyre inkább veszélyezteti az alapítvány pénzügyi kapacitását 

megbízatásának teljesítésére; arra számít, hogy az uniós intézmények fellépnek e 

hatások ellensúlyozása érdekében; 

13. üdvözli, hogy az alapítvány és a többi uniós ügynökség, különösen a Cedefop, az EU-

OSHA, az ETF, az FRA és az EIGE között jó az együttműködés a munka megtervezése 

és végrehajtása során, a tevékenységeik közötti megfelelő koordináció és szinergiák 

biztosítása érdekében; 

14. megállapítja, hogy az alapítvány Unió-szerte számos fellépéssel járult hozzá erőteljesen 

a szegénység és a csalárd foglalkoztatás elleni harchoz. 
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