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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις υποκείμενες 
πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2018 νόμιμες 
και κανονικές και εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις Δευτέρα, 31 
Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πολύ θετικές επιδόσεις του Ιδρύματος το οποίο 
επέτυχε ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων 83 % και ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 99,6 % το 2018 (100 % το 2017)·

3. τονίζει τη σημασία του έργου υψηλής ποιότητας του Ιδρύματος το οποίο συνίσταται 
στην έγκαιρη παροχή επιστημονικά έγκυρων, αμερόληπτων και συναφών με τις 
πολιτικές γνώσεων, πραγματογνωσίας και στήριξης βάσει στοιχείων για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής πολιτικής και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, της αγοράς εργασίας και των βιομηχανικών 
σχέσεων σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και τη σημασία της διατήρησης του 
τριμερούς χαρακτήρα του μοντέλου διακυβέρνησής του με τη συμμετοχή εργοδοτών 
και οργανώσεων εργαζομένων, κυβερνήσεων από όλα τα κράτη μέλη, καθώς και της 
Επιτροπής· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη δημοσίευση της έκθεσης 
επισκόπησης του Ιδρύματος η οποία βασίζεται στην πλέον πρόσφατη ευρωπαϊκή 
έρευνα για την ποιότητα ζωής (EQLS) και για τις δημοσιεύσεις του που σχετίζονται με 
το μέλλον της εργασίας και της ψηφιοποίησης, ιδίως στον τομέα της εργασίας σε 
πλατφόρμες·

4. τονίζει τη σημασία των συνεισφορών του Eurofound για την ανάπτυξη εργαλείων 
πρόγνωσης και τη συλλογή πληροφοριών σε διάφορους τομείς, όπως η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής και η ποιότητα ζωής, το μέλλον της εργασίας, η μεταποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η εργασία σε πλατφόρμες·

5. εκφράζει την εκτίμησή του για την στήριξη που παρέχει το Ίδρυμα στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις οργανώσεις εργοδοτών, στις εθνικές κυβερνήσεις και 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τη συνεργασία του με άλλους οργανισμούς της 
ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων 
και της ένταξης, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΓΔ Απασχόλησης, και ιδίως μεταξύ του 
Ιδρύματος, του EU-OSHA, του Cedefop, του ETF και του EIGE, εντός και πέραν του 
πλαισίου του δικτύου ανάπτυξης επιδόσεων των οργανισμών της ΕΕ, συνεργασία που 
επιτρέπει τη δημιουργία συνεργιών και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, 
και αποσκοπεί στην επίτευξη πιο ισόρροπης διοίκησης, βελτιωμένης απόδοσης, 
μειωμένων δαπανών και μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ τους· τονίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ενεργού συνεργασίας με όλους τους παράγοντες και της υποστήριξης 
του έργου τους για την ανάπτυξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, του 
κοινωνικού διαλόγου και της εταιρικής σχέσης· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 
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συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και την 
αποφυγή, στο πλαίσιο αυτό, της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών που μπορούν τα ίδια 
να παράσχουν·

6. σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η συνεργασία μεταξύ του Eurofound και του Cedefop 
έχει πρόσφατα ενισχυθεί· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Cedefop 
και το Eurofound διαχειρίστηκαν από κοινού την 4η έκδοση της έρευνας για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ότι, πέραν του επιμερισμού του κόστους, η ανάλυση των 
πορισμάτων επωφελήθηκε από τη συνδυασμένη πραγματογνωσία των δύο οργανισμών 
και θα βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής να θεσπίσουν τεκμηριωμένες πολιτικές 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης των εταιρειών·

7. παρατηρεί ότι το Ίδρυμα αποτέλεσε αντικείμενο της εξωτερικής «διοργανικής» 
αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία δημοσιεύτηκε το 2019), 
μαζί με το Cedefop, τον EU-OSHA και το ETF, η οποία επικεντρώθηκε στην 
αξιολόγηση του έργου των οργανισμών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα σχέδιο δράσης το οποίο έχει ως στόχο να εξετάσει τα 
πορίσματα της συνολικά πολύ θετικής έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής·

8. σημειώνει την αύξηση του φόρτου εργασίας του Ιδρύματος και τις αυξημένες 
προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστούν επαρκείς υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που θα επιτρέψουν στο Ίδρυμα 
να εκτελέσει στο ακέραιο τα καθήκοντά του και ότι, παράλληλα, πρέπει, σε γενικές 
γραμμές, να διασφαλιστεί η προτεραιότητα των οργανισμών έναντι αναδόχων του 
ιδιωτικού τομέα·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Ιδρύματος να εξασφαλίσει την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του, 
διασφαλίζοντας έναν αποδοτικό ως προς το κόστος και φιλικό προς το περιβάλλον 
χώρο εργασίας και χρησιμοποιώντας τις δημόσιες συμβάσεις ως σημαντικό μέσο και 
για τις τρεις κατηγορίες βιωσιμότητας στις δραστηριότητές του·

10. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εκ των προτέρων 
έλεγχοι που διενήργησε το Eurofound στο πλαίσιο υπηρεσιών διαμεσολάβησης που 
παρασχέθηκαν από ανάδοχο δεν ήταν αποτελεσματικοί και σημειώνει επίσης την 
παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να προσαρμόζει τους 
εκ των προτέρων ελέγχους των πληρωμών στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων και να 
διασφαλίζει την ύπαρξη ανταγωνιστικής διαδικασίας για όλες τις δημόσιες συμβάσεις· 
τονίζει ότι η διοργανική σύμβαση καθοδηγήθηκε από την ΓΔ DIGIT της Επιτροπής και 
ότι το Ίδρυμα  συνέβαλε ελάχιστα στη διαμόρφωση της προσφοράς και της διάρθρωσης 
των τιμών της εν λόγω σύμβασης, γεγονός που δυσχέρανε τη σύγκριση με άλλους 
παρόχους· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ιδρύματος, ότι η αντίστοιχη σύμβαση 
πλαίσιο είχε λήξει και ότι η νέα σύμβαση προωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τον δίκαιο 
ανταγωνισμό και έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία τα ζητήματα που έθεσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα είχε ολοκληρώσει τις 
διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου των 
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προηγούμενων ετών, ενώ η εισαγωγή της ηλεκτρονικής υποβολής εξακολουθούσε να 
βρίσκεται σε εξέλιξη·

12. σημειώνει ότι το Ίδρυμα είχε καταρτίσει σχέδιο δράσης ως απάντηση στις τρεις 
σημαντικές συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες τις οποίες διατύπωσε η IAS στην 
έκθεση ελέγχου της «Prioritisation of activities and allocation of resources (HR and 
financial) in Eurofound»·

13. τονίζει ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη των 
οργανισμών έχει ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η 
χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης των πόρων και των δεδομένων των οργανισμών 
έχουν τεράστια σημασία· ζητεί, ως εκ τούτου, να αξιολογηθούν ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζονται και διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι και ο βαθμός στον 
οποίο οι πολίτες θεωρούν ότι είναι εύκολο να εντοπιστούν, να αναγνωριστούν και να 
χρησιμοποιηθούν· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση του κοινού εν προκειμένω, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου για την προσέγγιση περισσότερων πολιτών της Ένωσης·

14. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2018.
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