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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Фондацията за финансовата 2017 година, за 
законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 
2017 г. е вярно представено;

2. оценява факта, че висококачествената работа на Фондацията за разширяване и 
разпространение на знанията е допринесла за планирането и установяването на 
по-добри условия на живот и труд в Съюза; признава активната роля на 
Фондацията във връзка със съществения ѝ принос за развитието на политиките и 
като източник на информация за текущите инициативи на ЕС, като например 
прилагането на Европейския стълб на социалните права, равновесието между 
професионалния и личния живот, достъпа до социална закрила и подобряването 
на условията на труд; приветства анализа на Фондацията и нейния политически 
принос по отношение на тенденциите в качеството на живот на фона на 
променящия се социален и икономически профил в обобщаващия доклад на 
четвъртото европейско проучване на качеството на живот;

3. подчертава значението на доброто сътрудничество между агенциите, работещи в 
областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално 
сътрудничеството между Фондацията, Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (OSHA), Европейския център за развитие на професионалното 
обучение (Cedefop) и Европейския институт за равенство между половете; освен 
това счита, че е важно да се поддържа засилено сътрудничество между 
Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси с цел продължаване на 
участието в конструктивни и основани на факти обсъждания;

4. признава напредъка в работата на Фондацията по завършването на 
четиригодишната ѝ програма, която определи четири конкретни приоритетни 
области на политиката за бъдещата работна програма на Фондацията;

5. приветства факта, че от 2017 г. Фондацията въведе етичен кодекс и се ангажира да 
информира органа по освобождаване от отговорност за всички предполагаеми или 
действителни случаи на конфликт на интереси; също така приветства факта, че 
Фондацията се ангажира да оцени възможностите за създаване на независим 
орган за разкриване, консултиране и сезиране;

6. приветства изразеното от Фондацията мнение, че новият учредителен регламент 
представлява възможност за преоценка на въпроса за по-голямата независимост 
на счетоводителя в бъдеще, както и за извършване на редовни външни оценки;

7. приветства факта, че Фондацията оценява възможностите също така да направи 
достъпен софтуера за електронни обществени поръчки и за процедури на 
договаряне; отбелязва, че понастоящем не са въведени електронно подаване на 
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документи и електронно фактуриране;

8. отбелязва, че според Сметната палата е необходимо да се засили независимостта 
на счетоводителя, като той/тя носи пряка отговорност пред директора на 
Eurofound (в административно отношение) и пред управителния съвет на 
Eurofound (във функционално отношение), но че управителният съвет изразява 
удовлетворението си от независимостта на счетоводителя и обръща внимание на 
вече съществуващото право да докладва пряко на председателя; призовава 
Eurofound да увеличи независимостта на счетоводителя, като той се постави на 
пряко подчинение на директора на Агенцията (в административно отношение) и 
на управителния съвет (във функционално отношение).

9. припомня, че съкращенията на персонала бяха осъществени много трудно, и 
отново изразява действителната си загриженост относно евентуални 
допълнителни съкращения, за които е убеден, че биха ограничили способността 
на Eurofound да изпълнява своя мандат; във връзка с това подчертава, че е важно 
да се осигурят достатъчно персонал и финансови ресурси, които да позволяват на 
Агенцията да изпълнява своите задачи; изразява загриженост относно 
отражението върху бюджета на увеличаването на корекционния коефициент на 
Ирландия до 119,8 през 2017 г.; подчертава, че институциите трябва да 
предприемат действия за компенсиране на последиците за бюджета без по-
нататъшно забавяне, както е изразено в позицията на Парламента в 
проектобюджета;

10. отново заявява необходимостта от спешно прилагане на независими инструменти 
за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащи с достатъчно финансови 
ресурси, за да се помогне на сигнализиращите лица да използват правилните 
канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални 
нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като същевременно се 
защитава тяхната поверителност и се предоставят необходимите подкрепа и 
съвети, в съответствие с директивата относно защитата на лица, подаващи 
сигнали за нарушения на правото на Съюза, която понастоящем е в процес на 
междуинституционални преговори;

11. препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на 
директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и 
труд (Eurofound) във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за 
финансовата 2017 година.
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