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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 
2017 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van de Stichting per 
31 december 2017 correct is weergegeven;

2. waardeert dat de kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden van de Stichting voor het 
vergroten en verspreiden van kennis hebben bijgedragen aan het uitwerken en realiseren 
van betere levens- en arbeidsomstandigheden in de Unie; onderkent dat de Stichting een 
actieve en essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van beleid en een actieve rol 
speelt als bron van informatie voor lopende EU-initiatieven, zoals de implementatie van 
de Europese pijler van sociale rechten, het combineren van werk en privé, toegang tot 
sociale bescherming en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden; verwelkomt de 
analyse en input van de Stichting wat betreft trends op het gebied van levenskwaliteit 
tegen de achtergrond van het veranderende sociale en economische profiel in het 
"overview report" van de vierde Europese levenskwaliteitsenquête;

3. beklemtoont het belang van goede samenwerking tussen de agentschappen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, en in het bijzonder tussen de 
Stichting, EU-OSHA, Cedefop en EIGE; acht het bovendien van belang door te gaan 
met de nauwe samenwerking tussen de Stichting en de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde de constructieve en op feiten gebaseerde discussies te 
continueren;

4. neemt nota van de door de Stichting geboekte vooruitgang bij het voltooien van haar 
vierjarige programma waarin vier specifieke, prioritaire beleidsterreinen zijn vastgesteld 
voor het toekomstige werkprogramma van de Stichting;

5. is verheugd dat de Stichting sinds 2017 over een gedragscode beschikt en bereid is om 
de kwijtingsautoriteit te informeren over alle vermoedelijke of echte gevallen van 
belangenconflicten; is ook verheugd dat de Stichting heeft toegezegd om de 
mogelijkheden voor de oprichting van een onafhankelijk onthullings-, advies- en 
verwijzingsorgaan te beoordelen;

6. is verheugd dat de Stichting kenbaar heeft gemaakt dat zij de nieuwe 
oprichtingsverordening ziet als kans om het punt van grotere onafhankelijkheid van de 
rekenplichtige in de toekomst opnieuw te beoordelen en om regelmatige externe 
beoordelingen uit te voeren;

7. is verheugd dat de Stichting de mogelijkheden onderzoekt om de software voor e-
aanbesteding ook open te stellen voor gunningen via onderhandelingen; stelt vast dat e-
aanbesteding en e-prior op dit moment nog niet zijn ingevoerd;

8. stelt vast dat de Rekenkamer het noodzakelijk acht om de onafhankelijkheid van de 
rekenplichtige te versterken door hem of haar rechtstreeks verantwoording te laten 
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afleggen aan de directeur van Eurofound (administratief) en de raad van bestuur 
(functioneel) - maar dat de raad van bestuur zijn tevredenheid uitspreekt over de 
onafhankelijkheid van de rekenplichtige en erop wijst dat de rekenplichtige al 
gerechtigd is om rechtstreeks verantwoording af te leggen aan de voorzitter; verzoekt 
Eurofound om de onafhankelijkheid van de rekenplichtige te versterken door hem 
rechtstreeks verantwoording te laten afleggen aan de directeur van de Stichting 
(administratief) en de raad van bestuur (functioneel);

9. merkt op dat het personeelsbestand met grote moeite is verkleind en herhaalt dat het 
zich grote zorgen maakt over verdere inkrimpingen die het vermogen van Eurofound 
om haar mandaat uit te oefenen in zijn ogen zonder twijfel zouden beperken; 
beklemtoont in dit verband dat het belangrijk is de Stichting voldoende personele en 
financiële middelen ter beschikking te stellen zodat de Stichting in staat is haar taken uit 
te voeren; uit zijn bezorgdheid over de budgettaire gevolgen van de stijging van de 
coëfficiënt voor Ierland tot 119,8 in 2017; onderstreept dat de instellingen onverwijld 
maatregelen moeten nemen om de budgettaire gevolgen te ondervangen, zoals 
aangegeven in het standpunt van het Parlement over de ontwerpbegroting;

10. merkt eens te meer op dat er een onafhankelijk onthullings-, advies- en 
verwijzingsmechanisme met voldoende begrotingsmiddelen moet worden ontwikkeld 
om personen die melding maken te helpen de juiste kanalen te gebruiken om hun 
informatie over mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de financiële belangen 
van de Unie te onthullen en tegelijkertijd hun geheimhouding te beschermen en de 
nodige ondersteuning en advies te bieden overeenkomstig de richtlijn inzake personen 
die inbreuken op het Unierecht melden, waarover nu interinstitutionele 
onderhandelingen lopen;

11. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan de directeur van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) kwijting 
te verlenen voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 
2017.
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