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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan säätiön 
varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 on 
annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2. arvostaa sitä, että säätiön korkeatasoinen työ tietämyksen laajentamiseksi ja 
levittämiseksi on edistänyt parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista 
unionissa; panee merkille säätiön aktiivisen roolin keskeisenä vaikuttajana politiikan 
kehittämisessä ja tiedon lähteenä käynnissä olevissa EU-aloitteissa, kuten Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, työ- ja yksityiselämän tasapainoa, 
sosiaaliturvan saatavuutta sekä työolojen parantamista koskevissa aloitteissa; panee 
tyytyväisenä merkille elämänlaatuun liittyviä kehityssuuntauksia koskevat säätiön 
analyysit ja toimintapoliittisen panoksen, kun otetaan huomioon neljännestä Euroopan 
työolotutkimuksesta tehdystä tiivistelmäraportista ilmenevä sosiaalisen ja taloudellisen 
profiilin muuttuminen;

3. korostaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvän 
yhteistyön merkitystä ja etenkin säätiön, EU-OSHAn, Cedefopin ja EIGEn yhteistyötä; 
katsoo lisäksi, että on tärkeää pitää yllä säätiön tiivistä yhteistyötä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa rakentavien ja näyttöön perustuvien keskustelujen 
jatkamiseksi;

4. panee merkille, että säätiö on edistynyt nelivuotisen ohjelmansa saattamisessa 
päätökseen, ja toteaa, että ohjelmassa yksilöitiin neljä erityistä painopistealaa säätiön 
tulevaa työohjelmaa varten;

5. panee tyytyväisenä merkille, että säätiöllä on ollut vuodesta 2017 lähtien eettiset 
säännöt ja että se on sitoutunut ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle kaikista väitetyistä tai todellisista eturistiriitatapauksista; panee lisäksi 
tyytyväisenä merkille, että säätiö on sitoutunut arvioimaan mahdollisuuksia perustaa 
riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin;

6. pitää myönteisenä, että säätiö on ilmoittanut katsovansa uuden perustamisasetuksen 
tarjoavan mahdollisuuden arvioida uudelleen tilinpitäjän riippumattomuuden lisäämistä 
tulevaisuudessa sekä toteuttaa säännöllisesti ulkoisia arviointeja;

7. pitää myönteisenä, että säätiö arvioi mahdollisuuksia siihen, että myös 
neuvottelumenettelyn mukaisissa tarjouskilpailuissa voitaisiin käyttää sähköisen 
hankintamenettelyn järjestelmää; toteaa, että tarjousten sähköisen toimittamisen 
järjestelmä (e-submission) ja e-prior-järjestelmä eivät ole tällä hetkellä käytössä;

8. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mielestä on tarpeen vahvistaa tilinpitäjän 
riippumattomuutta niin, että tämä on suoraan vastuussa säätiön johtajalle (hallinto) ja 
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hallintoneuvostolle (toiminta), mutta panee merkille, että hallintoneuvosto ilmaisee 
olevansa tyytyväinen tilinpitäjän riippumattomuuteen ja kiinnittää huomiota siihen, että 
tämä on jo velvollinen raportoimaan suoraan puheenjohtajalle; kehottaa säätiötä 
lisäämään tilinpitäjän riippumattomuutta antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan 
viraston johtajalle (hallinnollinen raportointivastuu) ja hallintoelimelle (toiminnallinen 
raportointivastuu).

9. muistuttaa, että henkilöstöleikkausten toteuttaminen on ollut hyvin hankalaa, ja toistaa 
olevansa aidosti huolissaan uusista leikkauksista, joiden se uskoo rajoittavan säätiön 
valmiuksia hoitaa tehtäviään; korostaa tämän vuoksi, että on tärkeää varmistaa riittävät 
henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta virasto voi hoitaa tehtävänsä; on huolestunut 
talousarviovaikutuksista, joita aiheutuu Irlantiin sovellettavan korjauskertoimen 
nostamisesta 119,8:aan vuonna 2017; korostaa, että toimielinten on toteutettava 
viipymättä toimia talousarviovaikutusten tasapainottamiseksi, kuten talousarvioesitystä 
koskevassa parlamentin kannassa ilmaistiin;

10. toistaa, että olisi kiireellisesti perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja 
käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa unionin taloudellisiin 
etuihin kohdistuvien mahdollisten väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita 
kanavia tietojensa ilmoittamiseen ja samalla varjella heidän luottamuksellisuuttaan ja 
tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa noudattaen unionin lain rikkomisesta ilmoittavia 
henkilöitä koskevaa direktiiviä, josta käydään parhaillaan toimielinten välisiä 
neuvotteluja;

11. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön (Eurofound) johtajalle myönnetään vastuuvapaus säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.
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