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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2017. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a 
Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és kimondta, hogy az ügynökség 
valósághűen számolt be 2017. december 31-i pénzügyi helyzetéről;

2. nagyra értékeli, hogy az alapítvány által az ismeretek bővítése és terjesztése terén 
végzett munka hozzájárult a jobb élet- és munkakörülmények megtervezéséhez és 
megteremtéséhez az Unióban; elismeri az alapítvány által a szakpolitika kidolgozásában 
játszott aktív szerepet, illetve a folyamatban lévő uniós kezdeményezésekhez, például a 
szociális jogok európai pillérének végrehajtásához, a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyhoz, a szociális védelemhez való hozzáféréshez és a munkakörülmények 
javításához információval való hozzájárulás terén betöltött tevékeny szerepet; üdvözli 
az alapítvány életminőséggel kapcsolatos tendenciákra vonatkozó elemzését és 
szakpolitikai hozzájárulását, az életminőségről szóló negyedik európai felmérés 
áttekintő jelentésének változó társadalmi és gazdasági profiljával összefüggésben;

3. kiemeli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás terén tevékenykedő 
ügynökségek, különösen az alapítvány, az EU-OSHA, a CEDEFOP és az EIGE közötti 
jó együttműködés fontosságát; továbbá fontosnak tartja az alapítvány és a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság közötti szoros együttműködés fenntartását, hogy 
továbbra is konstruktív és tényeken alapuló vitákat lehessen folytatni;

4. elismeri, hogy az alapítvány előrelépést ért el négyéves programja végrehajtását 
illetően, amely négy konkrét, kiemelt szakpolitikai területet jelölt ki az alapítvány 
jövőbeli munkaprogramjával kapcsolatban;

5. üdvözli, hogy 2017 óta az alapítvány saját etikai kódexszel rendelkezik, és hogy 
elkötelezte magát amellett, hogy értesíti a mentesítésért felelős hatóságot valamennyi 
állítólagos vagy tényleges összeférhetetlenségi esetről; helyesli továbbá, hogy az 
alapítvány kötelezettséget vállalt arra, hogy felméri egy független közzétételi, tanácsadó 
és bejelentő szerv létrehozásának lehetőségeit;

6. üdvözli az alapítvány azon bejelentését, miszerint az új alapító rendelet lehetőséget 
teremt a számvitelért felelős tisztviselő jövőbeli nagyobb függetlenségének újbóli 
megvizsgálására, illetve azon bejelentését is, hogy rendszeres jelleggel fog külső 
értékelést végeztetni;

7. helyesli, hogy az alapítvány megvizsgálja a megtárgyalt ajánlatokra vonatkozó 
elektronikus közbeszerzési szoftver létrehozásának lehetőségét; megjegyzi, hogy 
elektronikus benyújtásra és az elektronikus közbeszerzési platform (e-PRIOR) 
használatára egyelőre nincs lehetőség;

8. megemlíti, hogy a Számvevőszék szerint a számvitelért felelős tisztviselő 
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függetlenségének növelésére lenne szükség, és ehhez a tisztviselőnek igazgatási 
kérdésekben az Eurofound igazgatójának, a működéssel kapcsolatos kérdésekben pedig 
az igazgatótanácsnak kellene elszámolással tartoznia, valamint hogy az igazgatótanács 
ezzel szemben úgy véli, hogy a számvitelért felelős tisztviselő függetlensége megfelelő 
mértékű, és felhívja a figyelmet arra, hogy utóbbi jelenleg közvetlenül az elnöknek 
számolhat be; felszólítja az Eurofoundot, hogy növelje a számvitelért felelős tisztviselő 
függetlenségét azzal, hogy igazgatási kérdésekben az ügynökség igazgatójának, a 
működéssel kapcsolatos kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak számolna be;

9. emlékeztet rá, hogy a létszámcsökkentéseket nagy nehézségek árán hajtották végre, és 
ismételten hangsúlyozza komoly aggályait a további csökkentésekkel kapcsolatban, 
amelyek meggyőződése szerint korlátoznák az Eurofoundot megbízatása teljesítésében; 
ennek érdekében hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani a megfelelő személyzeti és 
pénzügyi erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik az ügynökség számára feladatainak 
végrehajtását; aggodalmát fejezi ki a 2017-ben 119,8-ra növekedett, az Írországra 
vonatkozó korrekciós együttható költségvetési hatásai miatt; hangsúlyozza, hogy az 
intézményeknek haladéktalanul lépéseket kell tenniük a költségvetési következmények 
ellensúlyozása érdekében, a Parlament költségvetési tervezetben megfogalmazott 
álláspontjának megfelelően;

10. megismétli, hogy megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független 
közzétételi, tanácsadó és bejelentő mechanizmust, amely segítséget nyújtana a bejelentő 
személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges 
szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés 
bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges 
támogatást és tanácsot;

11. a rendelkezésre álló információk alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai 
Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) igazgatójának az 
alapítvány 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.
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