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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et kontrollikoja avalduse kohaselt on fondi 
eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud 
ja korrektsed ning et selle finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga on antud 
tõepärane pilt;

2. peab kiiduväärseks, et fondi kõrgekvaliteediline töö teadmiste suurendamisel ja 
levitamisel on aidanud liidus paremaid elu- ja töötingimusi kavandada ja luua; 
tunnustab fondi aktiivset rolli olulise panuseandjana poliitikakujundamisse ning 
teabeallikana käimasolevatele ELi algatustele niisugustes valdkondades nagu Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamine, töö- ja eraelu tasakaal, sotsiaalkaitse kättesaadavus 
ja töötingimuste parandamine; väljendab heameelt fondi koostatavate analüüside ja 
poliitilise sisendteabe üle elukvaliteedi suundumuste valdkonnas, võttes arvesse 
muutuvat sotsiaalset ja majanduslikku profiili Euroopa elukvaliteedi neljanda uuringu 
ülevaatearuandes;

3. rõhutab, kui oluline on tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas 
tegutsevate ametite hea koostöö, eelkõige fondi, EU-OSHA, Cedefopi ja EIGE vahel; 
lisaks sellele peab oluliseks tugeva koostöö säilitamist fondi ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni vahel, et pidada jätkuvalt konstruktiivseid ja tõenditel põhinevaid 
arutelusid;

4. tunnustab edusamme, mida fond on teinud, et viia lõpule nelja-aastane kava, milles 
määrati Eurofoundi tulevase töökava jaoks kindlaks neli esmatähtsat 
poliitikavaldkonda;

5. väljendab heameelt selle üle, et Eurofoundis on alates 2017. aastast kehtinud 
eetikakoodeks ning fond on kohustunud teatama eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutavale institutsioonile kõikidest väidetavatest või tegelikest huvide 
konfliktidest; väljendab heameelt ka selle üle, et fond on võtnud endale kohustuse 
hinnata, kas on võimalik luua sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisorgan;

6. peab kiiduväärseks, et fond on teada andnud, et tema arvates on uus asutamismäärus hea 
võimalus uuesti hinnata, kas peaarvepidajale tuleks tulevikus anda suurem sõltumatus, 
ning teha korrapärast välishindamist;

7. väljendab heameelt selle üle, et Eurofound hindab praegu ühtlasi, kas läbirääkimistega 
hankemenetluse jaoks saab hakata kasutama e-hangete tarkvara; märgib, et 
dokumentide elektroonilise esitamise ega e-Priori rakendust praegu ei kasutata;

8. märgib, et kontrollikoja arvates tuleb peaarvepidaja sõltumatust suurendada nii, et ta 
alluks otse Eurofoundi direktorile (haldusülesanded) ja haldusnõukogule (põhitegevus), 
ning et haldusnõukogu on peaarvepidaja sõltumatusega nõus, kuid juhib tähelepanu 
sellele, et peaarvepidaja peab juba praegu andma aru otse esimehele; nõuab fondilt 
peaarvepidaja sõltumatuse suurendamist, muutes ta alluvaks otse asutuse direktorile 
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(haldusülesanded) ja haldusnõukogule (põhitegevus);

9. tuletab meelde, et personalikärbete rakendamine on olnud väga vaevaline, ja väljendab 
taas oma tõelist muret võimalike edasiste kärbete pärast, mille tagajärjel ei suudaks fond 
tema arvates oma ülesandeid korrektselt täita; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on 
tagada fondile oma ülesannete täitmiseks piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid; 
väljendab muret selle pärast, kuidas mõjutab eelarvet Iirimaa koefitsiendi suurenemine 
2017. aastal 119,8-ni; toonitab, et institutsioonid peavad eelarvemõju korvamiseks 
võtma kiiresti midagi ette, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi seisukohas 
eelarveprojekti kohta;

10. kordab vajadust võtta kiiresti kasutusele piisavate eelarvevahenditega sõltumatud 
avalikustamis-, nõustamis- ja suunamismehhanismid, et aidata rikkumisest teatajatel 
kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest 
teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkudes 
vajalikku tuge ja nõu kooskõlas liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset 
käsitleva direktiiviga, mille üle peetakse praegu institutsioonidevahelisi läbirääkimisi;

11. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi (Eurofound) direktori tegevusele fondi 2017. aasta eelarve täitmisel 
heakskiidu.
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