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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își exprimă mulțumirea că legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 
anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2017 au fost constatate de Curtea de 
Conturi și că situația sa financiară la 31 decembrie 2017 este corect prezentată;

2. apreciază faptul că activitatea de înaltă calitate a Fundației în ceea ce privește extinderea 
și diseminarea cunoștințelor a contribuit la planificarea și asigurarea unor condiții mai 
bune de viață și de muncă în Uniune; recunoaște rolul activ al Fundației ca factor care 
contribuție în mod esențial la dezvoltarea politicilor și ca sursă de informații pentru 
inițiativele UE aflate în curs de desfășurare, cum ar fi punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, 
accesul la protecție socială și îmbunătățirea condițiilor de muncă; salută analiza și 
contribuția în materie de politică a Fundației în ceea ce privește tendințele legate de 
calitate a vieții în contextul profilului social și economic aflat în schimbare, din raportul 
de sinteză referitor la cel de-al patrulea Sondaj european privind calitatea vieții;

3. subliniază importanța bunei cooperări dintre agențiile din domeniul ocupării forței de 
muncă, afacerilor sociale și incluziunii și, în special, a cooperării dintre Fundație, EU-
OSHA, Cedefop și EIGE; consideră, în plus, că este important să se mențină o 
cooperare strânsă între Fundație și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, pentru a se implica în continuare în discuții constructive și argumentate;

4. ia act de progresele înregistrate de Fundație în ceea ce privește finalizarea programului 
său pe patru ani, care a identificat patru domenii de politică specifice prioritare pentru 
viitorul program de activitate al Fundației;

5. salută faptul că Fundația a introdus începând din 2017 un cod de etică și că s-a angajat 
să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice caz de 
conflict de interese presupus sau real; salută, de asemenea, faptul că Fundația s-a 
angajat să evalueze posibilitatea de a înființa un organism independent care să poată fi 
consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate;

6. salută faptul că Fundația a declarat că vede noul Regulament de înființare ca pe o 
oportunitate pentru a reevalua posibilitatea acordării unei mai mari independențe 
contabilului în viitor și pentru a efectua evaluări externe periodice;

7. salută faptul că Fundația evaluează posibilitatea ca programul informatic de achiziții 
electronice să fie disponibil și pentru licitațiile negociate; ia act de faptul că, până în 
prezent, nu au fost introduse sistemul de depunere a ofertelor pe cale electronică și 
aplicația e-prior;

8. constată că Curtea de Conturi consideră că este necesar să se consolideze independența 
contabilului, acesta urmând să fie subordonat direct directorului Eurofound (pentru 
chestiuni administrative) și consiliului de conducere (pentru chestiuni funcționale), dar 
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și că consiliul de conducere se declară mulțumit de independența contabilului și atrage 
atenția că acesta are deja dreptul de a răspunde direct în fața președintelui; solicită 
Eurofound să consolideze independența contabilului, făcând ca acesta să fie subordonat 
direct directorului agenției (pentru chestiuni administrative) și consiliului (pentru 
chestiuni funcționale).

9. reamintește că reducerile de personal au fost puse în aplicare cu mare dificultate și își 
reiterează preocuparea profundă cu privire la orice noi reduceri care, este convins, ar 
limita capacitatea Eurofound de a-și exercita mandatul; subliniază, în acest sens, 
importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate, care să-i permită 
agenției să își îndeplinească sarcinile; își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul 
bugetar al creșterii coeficientului de țară al Irlandei la 119,8 în 2017; subliniază că 
instituțiile trebuie să ia în cel mai scurt timp măsuri pentru a compensa consecințele 
bugetare, astfel cum se menționează în poziția Parlamentului privind proiectul de buget;

10. subliniază din nou necesitatea de a institui urgent mecanisme independente de 
consultare, consiliere și primire de informații divulgate de avertizorii de integritate, care 
să dispună de resurse bugetare suficiente, pentru a ajuta persoanele care raportează să 
utilizeze canalele adecvate pentru a divulga informațiile privind posibile nereguli care 
aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, 
confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare, în conformitate cu 
directiva privind persoanele care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, care este în 
prezent negociată la nivel interinstituțional;

11. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului Fundației Europene 
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2017.
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