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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Fonda 2017. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi 
atspoguļots Fonda finanšu stāvoklis 2017. gada 31. decembrī;

2. atzinīgi vērtē to, ka Fonda kvalitatīvais darbs, vairojot un izplatot zināšanas, ir veicinājis 
labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un nodrošināšanu Savienībā; atzīst Fonda 
aktīvo lomu būtiska ieguldījuma došanā politikas izstrādē un aktīvo lomu informācijas 
sniegšanā patlaban īstenotās ES iniciatīvās, tādās kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošana, darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšana, sociālās aizsardzības 
pieejamība un darba nosacījumu uzlabošana; atzinīgi vērtē Fonda veikto analīzi un 
ieguldījumu rīcībpolitikā attiecībā uz dzīves apstākļu kvalitātes tendencēm mainīgā 
sociālajā un ekonomiskajā vidē, kas iekļauts pārskata ziņojumā par ceturto Eiropas 
dzīves kvalitātes apsekojumu;

3. uzsver to, ka ir svarīgi veidot labu sadarbību starp aģentūrām, kuras strādā 
nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā, un jo īpaši starp Fondu, EU-OSHA, 
Cedefop un EIGE; uzskata, ka ir svarīgi saglabāt ciešu sadarbību starp Fondu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai arī turpmāk notiktu konstruktīvas un uz 
pierādījumiem balstītas diskusijas;

4. atzīst progresu, ko Fonds guvis, pabeidzot četru gadu programmu, kurā tika noteiktas 
četras īpašas prioritāras politikas jomas Fonda nākamajai darba programmai;

5. atzinīgi vērtē to, ka Fonds kopš 2017. gada ir ieviesis ētikas kodeksu un ir apņēmies 
informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par visiem iespējama vai faktiska interešu 
konflikta gadījumiem; atzinīgi vērtē arī to, ka Fonds ir apņēmies izvērtēt iespējas 
izveidot neatkarīgu informācijas sniegšanas, konsultāciju un atzinumu izstrādes 
struktūru;

6. atzinīgi vērtē Fonda pausto viedokli, proti, to, ka Fonds uzskata jauno izveides regulu 
par iespēju atkārtoti izskatīt jautājumu, kā turpmāk nodrošināt lielāku grāmatveža 
neatkarību, kā arī regulāri veikt ārējus novērtējumus;

7. atzinīgi vērtē to, ka Fonds izvērtē iespējas arī atvērt e-iepirkuma programmatūru 
iepirkumiem, kuros izmanto sarunu procedūru; norāda, ka e-iesniegšana un e-prior
patlaban netiek ieviesta;

8. norāda — Revīzijas palāta uzskata, ka grāmatveža neatkarība ir jāstiprina, liekot šim 
darbiniekam strādāt tiešā Eurofound direktora (administratīvā) un Valdes (funkcionālā) 
pakļautībā, bet Valde ir apmierināta ar grāmatveža neatkarību un vērš uzmanību uz to, 
ka jau pastāv tiesības tieši atskaitīties priekšsēdētājam; aicina Eurofound stiprināt 
grāmatveža neatkarību, liekot viņam strādāt tiešā Aģentūras direktora (administratīvā) 
un Valdes (funkcionālā) pakļautībā;
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9. atgādina, ka darbinieku skaits ir ticis samazināts ar lielām grūtībām, un atkārtoti pauž 
nopietnas bažas par jebkādiem turpmākiem samazinājumiem, jo ir pārliecināts, ka tas 
ierobežotu Eurofound spēju īstenot savas pilnvaras; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt atbilstošus cilvēkresursus un finanšu resursus, lai Aģentūra varētu veikt 
savus uzdevumus; pauž bažas par ietekmi uz budžetu, ko rada Īrijas valsts koeficients, 
kurš 2017. gadā ir palielinājies līdz 119,8; uzsver, ka iestādēm ir jāveic pasākumi, lai 
nekavējoties kompensētu ietekmi uz budžetu, kā norādīts Parlamenta nostājā budžeta 
projektā;

10. atkārtoti norāda, ka ir steidzami jāievieš neatkarīgi informācijas sniegšanas, konsultāciju 
un atzinumu izstrādes mehānismi un jāpiešķir tiem pietiekami budžeta līdzekļi, lai 
palīdzētu ziņojošajām personām, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, 
kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, 
vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu 
un konsultācijas saskaņā ar direktīvu par personām, kuras ziņo par Savienības tiesību 
aktu pārkāpumiem, par kuru patlaban notiek iestāžu sarunas;

11. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda (Eurofound) direktoram apstiprinājumu par Fonda 2017. finanšu 
gada budžeta izpildi.
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