
 

AD\1143423NL.docx  PE612.088v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
 

2017/2148(DEC) 

24.1.2018 

ADVIES 

van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

aan de Commissie begrotingscontrole 

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 

voor het begrotingsjaar 2016 

(2017/2148(DEC)) 

Rapporteur voor advies: Claude Rolin 

 

  



 

PE612.088v02-00 2/6 AD\1143423NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1143423NL.docx 3/6 PE612.088v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 

onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 

2016 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van de Stichting per 

31 december 2016 correct is weergegeven; 

2. onderkent dat de Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (de 

"Stichting") wederom een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de beleidsontwikkeling 

en dat uitgebreid gebruik is gemaakt van de expertise van de Stichting bij de opstelling 

van belangrijke beleidsdocumenten van de Unie; 

3. neemt nota van de werkzaamheden van de Stichting gedurende het vierjarig 

werkprogramma 2013-2016 "From crisis to recovery: Better informed policies for a 

competitive and fair Europe"; is ingenomen over de hoogwaardige inbreng van de 

Stichting wat betreft de analyse en het beleid met betrekking tot de levens- en 

arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en de ontwikkelingen op het gebied van 

werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, met name het overzichtsverslag van het zesde 

Europees onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en het verslag over nieuwe vormen 

van werkgelegenheid; onderstreept het belang van het tripartiete beheer van de Stichting 

wat het geven van een omvattend overzicht van de economische en sociale realiteit 

mogelijk maakt; 

4. beklemtoont het belang van het handhaven van de nauwe samenwerking tussen de 

Stichting en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, teneinde te profiteren van 

de expertise van de Stichting en een constructieve en op feiten gebaseerde discussie te 

kunnen aangaan; is ingenomen met het uitvoeringspercentage van het programma van 

97 %, dat ruim boven het streefcijfer voor 2016 ligt en een aanzienlijke verbetering is 

ten opzichte van de twee voorgaande jaren; 

5. juicht het toe dat het Parlement, de Commissie en andere belanghebbenden de 

belangrijkste afnemers van de door de Stichting aangeboden kennis zijn, en stelt vast 

dat zij zich bewust zijn van de kwaliteit en het belang van het werk van de Stichting; 

6. juicht de succesvolle tenuitvoerlegging van het vierjarig werkprogramma van de 

Stichting met een hoog niveau van organisatorische doeltreffendheid toe, zoals blijkt uit 

de algehele verbetering van de kernprestatie-indicatoren; 

7. neemt kennis van de herziening van Verordening nr. 1365/75/EEG1, waarbij de 

Stichting is opgericht, en juicht het toe dat daarin op aandringen van het Parlement en 

de Commissie een uitdrukkelijke verwijzing naar het gebruik van externe 

auditverslagen en -beoordelingen is opgenomen; 

8. neemt kennis van het controleverslag 2016 van de Dienst Interne Audit van de 

                                                 
1 Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese 

Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1-4). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
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Commissie (DIA), waarin staat dat de Stichting het beheer van zijn projecten moet 

verbeteren, met name wat bestuursaspecten, monitoring en verslaglegging betreft, en 

juicht het toe dat de Stichting bereid is het overeengekomen actieplan samen met de 

DIA ten uitvoer te leggen; 

9. looft het exemplarisch hoge percentage van uitvoering van de begroting (100 %); merkt 

evenwel op dat het niveau van de naar 2017 overgedragen kredieten voor titel III (43 %) 

gestegen is in vergelijking met 2016 (31 %), voornamelijk in verband met projecten die 

na het einde van het jaar doorlopen; neemt kennis van de reactie van de Stichting, dat 

erop neerkomt dat het geplande overgedragen kredieten betreft en dat ook het 

oorspronkelijke bedrag van 3 miljoen EUR niet wordt overschreden; 

10. neemt nota van de aanbeveling van de Rekenkamer dat de Stichting zou kunnen 

overwegen gesplitste begrotingskredieten in te voeren die het meerjarige karakter van 

de activiteiten en onvermijdelijke vertragingen tussen de ondertekening van contracten, 

betalingen en leveringen beter weergeven; 

11. neemt met tevredenheid kennis van de maatregelen die de Stichting heeft genomen op 

het vlak van salariscorrecties naar aanleiding van verslagen van de Rekenkamer; stelt 

vast dat in het tweede kwartaal van 2017 een controle van de salarissituatie heeft 

plaatsgevonden, teneinde meer zekerheid te krijgen dat de passende processen en 

controles zijn ingevoerd en goed werken en verzoekt de Stichting waar nodig de 

noodzakelijke maatregelen te treffen; 

12. maakt zich zorgen over de negatieve impact op de begroting van de oplopende 

coëfficiënt voor Ierland, die het vermogen van de Stichting om zijn mandaat uit te 

voeren meer en meer onder druk zet; verwacht dat de instellingen van de Unie 

maatregelen nemen om de bedoelde impact ongedaan te maken; 

13. is verheugd over de goede samenwerking tussen de Stichting en andere EU-

agentschappen, in het bijzonder Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA en het EIGE, bij de 

planning en uitvoering van zijn werkzaamheden om te zorgen voor een goede 

coördinatie en synergie van zijn activiteiten; 

14. wijst erop hoe groot de bijdrage van de Stichting aan het bestrijden van armoede en 

frauduleuze aanbesteding van werk middels meerdere acties in de hele Unie is geweest. 
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