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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące 
u podstaw sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2017 są legalne 
i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2017 r. została 
przedstawiona rzetelnie;

2. docenia fakt, że wysokiej jakości działania Fundacji na rzecz poszerzania i 
rozpowszechniania wiedzy przyczyniły się do planowania i tworzenia lepszych 
warunków życia i pracy w Unii; uznaje aktywny i istotny udział Fundacji w 
kształtowaniu polityki oraz w przekazywaniu informacji na potrzeby bieżących 
inicjatyw UE, takich jak wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych, równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym, dostęp do ochrony socjalnej i poprawa 
warunków pracy; z zadowoleniem przyjmuje analizę i wkład polityczny Fundacji w 
odniesieniu do tendencji w zakresie jakości życia w kontekście zmieniającego się 
profilu społecznego i gospodarczego w sprawozdaniu przeglądowym w sprawie 
czwartego europejskiego badania jakości życia;

3. podkreśla, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy agencjami działającymi w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, w szczególności 
współpraca pomiędzy Fundacją, EU-OSHA, Cedefop i EIGE; uważa ponadto, że należy 
utrzymać ścisłą współpracę między Fundacją a Komisją Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych w celu dalszego zaangażowania w konstruktywne dyskusje w oparciu o 
dowody;

4. przyjmuje do wiadomości, że Fundacja poczyniła postępy w realizacji swojego 
czteroletniego programu, w którym określono cztery szczegółowe priorytetowe obszary 
polityki dla przyszłego programu prac Fundacji;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od 2017 r. Fundacja stosuje kodeks etyczny i 
zobowiązuje się do informowania organu udzielającego absolutorium o wszelkich 
domniemanych lub rzeczywistych konfliktach interesów; z zadowoleniem przyjmuje 
również zobowiązanie się Eurofound do oceny możliwości ustanowienia niezależnego 
organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według Fundacji nowe rozporządzenie 
ustanawiające jest szansą na ponowną ocenę kwestii większej niezależności księgowego 
w przyszłości, a także na przeprowadzanie regularnych ocen zewnętrznych;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja ocenia możliwości uruchomienia 
oprogramowania do elektronicznych zamówień publicznych również dla ofert 
negocjowanych; zauważa, że nie wprowadzono na razie elektronicznego składania ofert 
i modułu e-prior;

8. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy widzi potrzebę wzmocnienia niezależności 
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księgowego poprzez przesunięcie tego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo 
dyrektora (w kwestiach administracyjnych) i Rady Zarządzającej (w kwestiach 
związanych z funkcjonowaniem) Eurofound, ale że Rada Zarządzająca wyraża 
zadowolenie z niezależności księgowego i zwraca uwagę na istniejące już uprawnienia 
do składania sprawozdań bezpośrednio przewodniczącemu; wzywa Eurofound do 
wzmocnienia niezależności księgowego poprzez przesunięcie tego stanowiska 
bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora (w kwestiach administracyjnych) i Rady 
Zarządzającej (w kwestiach związanych z funkcjonowaniem) Fundacji;

9. przypomina, że z wielkim trudem dokonano cięć kadrowych, i ponownie wyraża 
poważne zaniepokojenie wszelkimi dalszymi cięciami, które jego zdaniem 
ograniczyłyby zdolność Eurofound do wypełniania mandatu; podkreśla w związku z 
tym, jak ważne jest zapewnienie Fundacji odpowiednich zasobów kadrowych i 
finansowych umożliwiających wykonywanie powierzonych jej zadań; wyraża 
zaniepokojenie wpływem, jaki ma na budżet zwiększenie w 2017 r. współczynnika 
krajowego Irlandii do 119,8; podkreśla, że konieczne jest podjęcie przez instytucje 
działań mających na celu niezwłoczne skompensowanie konsekwencji budżetowych, 
zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu wyrażonym w projekcie budżetu;

10. ponownie podkreśla potrzebę pilnego wdrożenia niezależnych mechanizmów 
ujawniania, doradztwa i zgłaszania, wraz z wystarczającymi zasobami budżetowymi, 
aby pomóc sygnalistom w wykorzystywaniu odpowiednich kanałów ujawniania 
informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, 
przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i 
porad zgodnie z dyrektywą dotyczącą osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa 
Unii, która jest obecnie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych;

11. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi Europejskiej Fundacji 
na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) absolutorium z wykonania 
budżetu Fundacji za rok budżetowy 2017.
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