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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo 
fondo (EUROFOUND, toliau – Fondas) 2018 finansinių metų metinėse finansinėse 
ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai atspindėta jo 
finansinė padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.;

2. reiškia pasitenkinimą itin gerais Fondo veiklos rezultatais: 2018 m. jo programos 
įgyvendinimo rodiklis siekė 83 proc., o biudžeto įvykdymo lygis – 99,6 proc. 
(2017 m. – 100 proc.);

3. pabrėžia Fondo kokybiško darbo svarbą siekiant laiku teikti moksliškai pagrįstas, 
nešališkas ir su vykdoma politika susijusias žinias, ekspertų vertinimus ir įrodymais 
pagrįstą paramą Europos politikos plėtrai ir jos formuotojams gyvenimo ir darbo sąlygų, 
darbo rinkos ir darbo santykių visoje Sąjungoje srityse, taip pat pabrėžia, kad svarbu 
išlaikyti trišalį jo valdymo modelį, kuris apimtų darbdavių ir darbuotojų organizacijas, 
visų valstybių narių vyriausybes ir Komisiją; ypač palankiai vertina tai, kad paskelbta 
Fondo naujausia Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalginė ataskaita ir kitos 
publikacijos, susijusios su darbo ir skaitmeninimo ateitimi, visų pirma darbo 
skaitmeninėse platformose ateitimi;

4. pabrėžia, koks svarbus Fondo indėlis plėtojant prognozės priemones ir renkant 
informaciją įvairiose srityse, tokiose kaip Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir gyvenimo kokybė, 
darbo ateitis, gamyba, skaitmeninimas ir darbas skaitmeninėse platformose;

5. vertina Fondo paramą profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms, 
nacionalinėms vyriausybėms ir Europos institucijoms, taip pat jo bendradarbiavimą su 
kitomis Sąjungos agentūromis, dirbančiomis užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
srityse pagal Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato veiklos 
sritį, visų pirma bendradarbiavimą su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 
(EU-OSHA), Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), Europos 
mokymo fondu (ETF) ir Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), pasinaudojant ES 
agentūrų veiklos plėtojimo tinklu ir juo nesinaudojant, nes tai sudaro galimybes kurti 
sinergiją ir keistis idėjomis bei geriausios praktikos pavyzdžiais, siekiant užtikrinti 
labiau subalansuotą valdymą, didesnį veiksmingumą, mažesnes sąnaudas ir geresnį jų 
veiklos nuoseklumą; pabrėžia, kad svarbu palaikyti aktyvų bendradarbiavimą su visais 
veikėjais ir remti jų darbą plėtojant tvarų augimą, socialinę įtrauktį, socialinį dialogą ir 
partnerystę; pabrėžia, kad būtina pagerinti agentūrų ir Sąjungos institucijų 
bendradarbiavimą ir stengtis neperduoti išorės subjektams vykdyti tų paslaugų, kurias 
gali teikti agentūros;

6. šiomis aplinkybėmis pažymi, kad neseniai sustiprintas EUROFOUND ir CEDEFOP 
bendradarbiavimas; palankiai vertina tai, kad 4-ąjį Europos įmonių tyrimo leidimą 
bendrai rengė CEDEFOP ir EUROFOUND ir kad buvo ne tik pasidalytos išlaidos, bet ir 
parengta išvadų analizė remiantis abiejų agentūrų bendra kompetencija; tai padės 
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politikos formuotojams rengti įrodymais pagrįstą politiką, kuria siekiama geresnių 
darbuotojų darbo sąlygų ir paramos įmonėms siekiant rezultatų;

7. pažymi, kad Europos Komisija atliko Fondo, kartu su CEDEFOP, EU-OSHA ir ETF, 
visoms agentūroms skirtą išorės vertinimą (paskelbtas 2019 m.), kuriame daugiausia 
dėmesio skirta agentūrų darbo vertinimui; palankiai vertina tai, kad rengiamas veiksmų 
planas, kaip reikėtų atsižvelgti į Komisijos apskritai labai teigiamos ataskaitos išvadas;

8. pažymi, kad padidėjo Fondo darbo krūvis, o suinteresuotųjų subjektų lūkesčiai išaugo, 
todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti pakankamus materialinius ir žmogiškuosius 
išteklius, kad Fondas galėtų visapusiškai įvykdyti savo užduotis, sykiu apskritai 
užtikrinant, kad agentūroms būtų teikiama pirmenybė privačių rangovų atžvilgiu;

9. palankiai vertina Fondo įsipareigojimą užtikrinti savo veiklos ekonominį, socialinį ir 
aplinkosauginį tvarumą, užtikrinant ekonomiškai efektyvias ir aplinką tausojančias 
darbo vietas, ir naudotis viešuoju pirkimu kaip svarbia priemone siekiant visų trijų jo 
veiklos tvarumo kategorijų;

10. pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog EUROFOUND atlikta ex ante 
kontrolė, susijusi su pagal preliminariąją sutartį rangovo teikiamomis tarpininkavimo 
paslaugomis, buvo neveiksminga, taip pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad 
Fondas turėtų pritaikyti mokėjimų pagal tokias sutartis ex ante kontrolę ir užtikrinti, kad 
visiems viešiesiems pirkimams būtų taikoma konkurso procedūra; pabrėžia, kad 
tarpinstitucinę sutartį rengė Komisija Informatikos generalinis direktoratas ir kad 
Fondas tik ribotai prisidėjo prie šios konkrečios sutarties rengimo ir kainodaros 
struktūros, todėl buvo sunkiau palyginti su kitais paslaugų teikėjais; remdamasis Fondo 
atsakymu pažymi, kad atitinkamos preliminariosios sutarties galiojimas baigėsi, o pagal 
naują preliminariąją sutartį labiau skatinama sąžininga konkurencija, todėl tai sėkmingai 
išsprendė Audito Rūmų iškeltas problemas;

11. palankiai vertina tai, kad Fondas ėmėsi taisomųjų veiksmų, susijusių su ankstesnių metų 
Audito Rūmų pastabomis, nors e. pasiūlymų teikimas vis dar buvo įgyvendinamas;

12. pažymi, kad Fondas parengė veiksmų planą, atsižvelgdamas į tris svarbias 
rekomendacijas dėl taisomųjų veiksmų, kuriuos Vidaus audito tarnyba pateikė audito 
ataskaitoje „EUROFOUND veiklos prioritetų nustatymas ir (žmogiškųjų ir finansinių) 
išteklių paskirstymas“;

13. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai 
svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad agentūrų išteklių ir duomenų 
tinkamumas naudoti ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai svarbūs; todėl ragina 
įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami ir prieinami duomenys bei ištekliai ir kokiu mastu 
piliečiams juos paprasta suprasti, atpažinti ir naudoti; primena, kad parengusios išsamų 
planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių, valstybės narės galėtų padidinti 
visuomenės informuotumą šioje srityje;

14. remdamasis turimais faktais, rekomenduoja patvirtinti Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondo vykdomajam direktoriui, kad Fondo 2018 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas.
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