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Módosítás 1
Elena Lizzi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy az Eurofound 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának alapjául szolgáló 
ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte, és úgy vélte, hogy 
az híven tükrözi az alapítvány 2018. 
december 31-i pénzügyi helyzetét;

1. tudomásul veszi, hogy az 
Eurofound 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójának alapjául 
szolgáló ügyleteket a Számvevőszék 
jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és 
úgy vélte, hogy az híven tükrözi az 
alapítvány 2018. december 31-i pénzügyi 
helyzetét;

Or. it

Módosítás 2
Elena Lizzi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a költségvetés 
végrehajtási aránya 2018-ban 99,6% volt 
(2017-ben 100%);

2. megállapítja, hogy a költségvetés 
végrehajtási aránya 2018-ban 99,6% volt 
(2017-ben 100%);

Or. it

Módosítás 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a költségvetés 

2. megelégedettségének ad hangot az 
alapítvány rendkívül pozitív 



PE644.922v01-00 4/14 AM\1194706HU.docx

HU

végrehajtási aránya 2018-ban 99,6% volt 
(2017-ben 100%);

teljesítményével kapcsolatban, miután 
2018-ban a teljesítési arány 83%-os volt, a 
költségvetés végrehajtási aránya pedig 
99,6%-kal megközelítette a 100%-ot 
(2017-ben 100%);

Or. en

Módosítás 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a költségvetés 
végrehajtási aránya 2018-ban 99,6% volt 
(2017-ben 100%);

2. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a költségvetés 
végrehajtási aránya 2018-ban 99,6% volt 
(2017-ben 100%), míg a programok 
teljesítési aránya 83%;

Or. en

Módosítás 5
Elena Lizzi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli az Eurofound arra 
irányuló munkáját, hogy ismereteket 
nyújtson és szakértelmet biztosítson az 
élet- és munkakörülmények Unió-szerte 
történő javítására irányuló szakpolitikák 
támogatásához;

törölve

Or. it

Módosítás 6
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Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli az Eurofound arra 
irányuló munkáját, hogy ismereteket 
nyújtson és szakértelmet biztosítson az 
élet- és munkakörülmények Unió-szerte 
történő javítására irányuló szakpolitikák 
támogatásához;

3. nagyra értékeli az Eurofound arra 
irányuló munkáját, hogy tudományosan 
megalapozott, elfogulatlan, időszerű és 
szakpolitikai szempontból lényeges 
ismereteket nyújtson és szakértői hátteret 
biztosítson az élet- és munkakörülmények 
Unió-szerte történő egységes, magasabb 
szintre emelésére irányuló, több 
információn alapuló szakpolitikák 
támogatásához; különösen üdvözli, hogy 
az alapítvány közzétette az életminőségről 
szóló legutóbbi európai felmérésről 
(EQLS) szóló áttekintő jelentését, 
valamint a munka jövőjével és a 
digitalizációval kapcsolatos kiadványait, 
különösen a platformalapú munkavégzés 
területén;

Or. en

Módosítás 7
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli az Eurofound arra 
irányuló munkáját, hogy ismereteket 
nyújtson és szakértelmet biztosítson az 
élet- és munkakörülmények Unió-szerte 
történő javítására irányuló szakpolitikák 
támogatásához;

3. hangsúlyozza az Eurofound magas 
színvonalú munkájának fontosságát 
annak érdekében, hogy ismereteket 
nyújtson, szakértői hátteret és tényeken 
alapuló támogatást biztosítson az európai 
szakpolitikák kialakításához és a politikai 
döntéshozóknak az élet- és 
munkakörülmények, a munkaerőpiac és a 
munkaügyi kapcsolatok területén Unió-
szerte, valamint annak fontosságát, hogy 
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megőrizze irányítási modelljének 
háromoldalú jellegét, amelyben részt 
vesznek a munkáltatói és munkavállalói 
szervezetek, valamennyi tagállam 
kormánya, valamint az Európai Bizottság;

Or. en

Módosítás 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli az Eurofound arra 
irányuló munkáját, hogy ismereteket 
nyújtson és szakértelmet biztosítson az 
élet- és munkakörülmények Unió-szerte 
történő javítására irányuló szakpolitikák 
támogatásához;

3. nagyra értékeli az Eurofound arra 
irányuló munkáját, hogy ismereteket 
nyújtson és szakértői hátteret biztosítson az 
élet- és munkakörülmények Unió-szerte 
történő javítására irányuló szakpolitikák 
támogatásához; hangsúlyozza, hogy az 
ügynökségeket elegendő anyagi és emberi 
erőforrással kell ellátni ahhoz, hogy 
feladataikat megfelelően el tudják látni, 
ugyanakkor biztosítani kell a 
magánvállalkozókkal szembeni 
elsőbbségüket is;

Or. en

Módosítás 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy demokratikus 
elszámoltathatóságukhoz elengedhetetlen 
az átláthatóság és az, hogy a polgárok 
tisztában legyenek az ügynökségek 
létezésével; úgy véli, hogy az ügynökségek 
forrásainak és adatainak használhatósága 
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és könnyű hozzáférhetősége kiemelkedő 
fontosságú; kéri ezért annak értékelését, 
hogy jelenleg hogyan mutatják be és 
teszik elérhetővé az adatokat és a 
forrásokat, valamint hogy a polgárok 
milyen mértékben találják azokat könnyen 
azonosíthatónak, felismerhetőnek és 
hasznosíthatónak; emlékeztet arra, hogy e 
tekintetben a tagállamok erősíthetik az 
ügynökségek ismertségét a közvélemény 
körében egy olyan átfogó terv 
kidolgozásával, amelynek célja több uniós 
polgár elérése;

Or. en

Módosítás 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az Eurofound hozzájáruljon az 
előrejelző eszközök kidolgozásához és az 
információgyűjtéshez olyan különböző 
területeken, mint például a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása, a munka 
és a magánélet közötti egyensúly és az 
életminőség, a munka jövője, a gyártás, a 
digitalizáció és a platformalapú 
munkavégzés;

Or. en

Módosítás 11
Elena Lizzi

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. nagyra értékeli az alapítványnak a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését;

4. úgy véli, hogy az alapítványt a 
költségek és a források tekintetében 
hatékonyabbá kell tenni a Foglalkoztatás, 
a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatóságának hatáskörébe 
tartozó más ügynökségekkel együtt;

Or. it

Módosítás 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. nagyra értékeli az alapítványnak a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését;

4. nagyra értékeli az alapítvány által 
szakszervezeteknek, munkáltatói 
szervezeteknek, nemzeti kormányoknak és 
európai intézményeknek nyújtott 
támogatást, valamint az alapítványnak a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 
hatáskörébe tartozó, a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek és a befogadás területén 
tevékenykedő más ügynökségekkel való 
együttműködését, különösen az 
alapítvány, az EU-OSHA, a Cedefop, az 
ETF és az EIGE közötti együttműködést; 
kiemeli a valamennyi szereplővel való 
aktív együttműködés fenntartásának és 
munkájuk támogatásának fontosságát a 
fenntartható versenyképesség, a 
társadalmi befogadás, a szociális 
párbeszéd és a partnerség fejlesztése 
terén;

Or. en

Módosítás 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. nagyra értékeli az alapítványnak a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését;

4. nagyra értékeli az alapítványnak a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését az uniós 
ügynökségek teljesítményjavítási 
hálózatának keretén belül és azon túl, 
lehetővé téve szinergiák kialakítását, 
valamint ötletek és bevált gyakorlatok 
megosztását, megcélozva az irányítás 
kiegyensúlyozottabbá tételét, a 
hatékonyság növelését, a költségek 
csökkentését és az ügynökségek közötti 
nagyobb összhang megvalósítását; 
hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
ügynökségek és az uniós intézmények 
közötti együttműködést, elkerülve az 
ügynökségektől is igénybe vehető 
szolgáltatások kiszervezését;

Or. en

Módosítás 14
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. nagyra értékeli az Eurofound arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy működési 
szinergiákat hozzon létre, és elkerülje az 
átfedéseket a foglalkoztatás, a szociális 
ügyek és a befogadás területén 
tevékenykedő más ügynökségekkel; e 
tekintetben megjegyzi, hogy az Eurofound 
és a Cedefop közötti együttműködés a 
közelmúltban megerősítésre került; 
üdvözli, hogy az európai vállalati felmérés 
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4. kiadását a Cedefop és az Eurofound 
közösen irányította, és hogy a költségek 
megosztásán túl a két ügynökség a 
megállapítások elemzése során is 
egyesítette szakértelmét, ami segíteni fogja 
a politikai döntéshozókat abban, hogy 
tényeken alapuló politikákat dolgozzanak 
ki a munkavállalók 
munkakörülményeinek javítása és a 
vállalkozások fellendülésének támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. tudomásul veszi az alapítvány 
megnövekedett munkaterhelését és az 
érdekelt felek megnövekedett elvárásait, és 
kiemeli, hogy megfelelő személyzetet és 
pénzügyi forrásokat kell biztosítani 
részére, amelyek lehetővé teszik az 
alapítvány számára feladatainak teljes 
körű végrehajtását;

Or. en

Módosítás 16
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálattal veszi tudomásul a 
számvevőszéki jelentésből, hogy a 
keretszerződés alapján egy vállalkozó által 

5. tudomásul veszi a számvevőszéki 
jelentésből, hogy a keretszerződés alapján 
egy vállalkozó által nyújtott közvetítői 
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nyújtott közvetítői szolgáltatásokkal 
összefüggésben az Eurofound által végzett 
előzetes ellenőrzések nem voltak 
eredményesek, valamint a Számvevőszék 
azon észrevételét, hogy az alapítványnak 
előzetes ellenőrzést kellene bevezetnie az 
ilyen szerződésekhez tartozó kifizetésekre, 
és biztosítania kellene, hogy minden 
beszerzés versenyalapú eljárás keretében 
történjen; az alapítvány válaszából 
megállapítja, hogy a vonatkozó 
keretszerződés lejárt, és az alapítvány az új 
szerződésben sikeresen kezelte a 
Számvevőszék által felvetett kérdéseket;

szolgáltatásokkal összefüggésben az 
Eurofound által végzett előzetes 
ellenőrzések nem voltak eredményesek, 
valamint a Számvevőszék azon 
észrevételét, hogy az alapítványnak 
előzetes ellenőrzést kellene bevezetnie az 
ilyen szerződésekhez tartozó kifizetésekre, 
és biztosítania kellene, hogy minden 
beszerzés versenyalapú eljárás keretében 
történjen; az alapítvány válaszából 
megállapítja, hogy a vonatkozó 
keretszerződés lejárt, és az alapítvány az új 
szerződésben sikeresen kezelte a 
Számvevőszék által felvetett kérdéseket; 
elismeri, hogy az alapítvány csak 
korlátozott mértékben tudott hozzájárulni 
a szóban forgó szerződés kidolgozásához 
és árazási struktúrájához, mivel ez a 
Bizottság Informatikai 
Főigazgatóságának irányítása alatt 
létrejött intézményközi szerződés volt;

Or. en

Módosítás 17
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálattal veszi tudomásul a 
számvevőszéki jelentésből, hogy a 
keretszerződés alapján egy vállalkozó által 
nyújtott közvetítői szolgáltatásokkal 
összefüggésben az Eurofound által végzett 
előzetes ellenőrzések nem voltak 
eredményesek, valamint a Számvevőszék 
azon észrevételét, hogy az alapítványnak 
előzetes ellenőrzést kellene bevezetnie az 
ilyen szerződésekhez tartozó kifizetésekre, 
és biztosítania kellene, hogy minden 
beszerzés versenyalapú eljárás keretében 
történjen; az alapítvány válaszából 
megállapítja, hogy a vonatkozó 

5. sajnálattal veszi tudomásul a 
számvevőszéki jelentésből, hogy a 
keretszerződés alapján egy vállalkozó által 
nyújtott közvetítői szolgáltatásokkal 
összefüggésben az Eurofound által végzett 
előzetes ellenőrzések nem voltak 
eredményesek, valamint a Számvevőszék 
azon észrevételét, hogy az alapítványnak 
előzetes ellenőrzést kellene bevezetnie az 
ilyen szerződésekhez tartozó kifizetésekre, 
és biztosítania kellene, hogy minden 
beszerzés versenyalapú eljárás keretében 
történjen; hangsúlyozza, hogy az 
intézményközi szerződés az Európai 
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keretszerződés lejárt, és az alapítvány az új 
szerződésben sikeresen kezelte a 
Számvevőszék által felvetett kérdéseket;

Bizottság irányítása alatt jött létre, és hogy 
az Eurofound nem járult hozzá sem a 
pályázati kiírás kidolgozásához, sem az 
árképzési struktúra kialakításához, ami 
megnehezítette a más szolgáltatókkal való 
összehasonlítást; az alapítvány válaszából 
megállapítja, hogy a vonatkozó 
keretszerződés lejárt, és az új szerződés 
jobban előmozdítja a tisztességes versenyt 
és sikeresen kezelte a Számvevőszék által 
felvetett kérdéseket;

Or. en

Módosítás 18
Elena Lizzi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli, hogy az alapítvány 
végrehajtotta a korábbi évek 
számvevőszéki észrevételeihez kapcsolódó 
korrekciós intézkedéseket, miközben az e-
benyújtás bevezetése még folyamatban 
volt;

6. megállapítja, hogy az alapítvány 
végrehajtotta a korábbi évek 
számvevőszéki észrevételeihez kapcsolódó 
korrekciós intézkedéseket, miközben az e-
benyújtás bevezetése még folyamatban 
volt;

Or. it

Módosítás 19
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli az Eurofound 
elkötelezettségét műveleteinek gazdasági, 
társadalmi és környezeti fenntarthatósága 
mellett, ami költséghatékony és 
környezetbarát munkahelyet biztosít, 
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valamint amellett, hogy műveletei során a 
közbeszerzést a fenntarthatóság 
mindhárom kategóriájának fontos 
eszközeként alkalmazza;

Or. en

Módosítás 20
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megjegyzi, hogy a Cedefop, az EU-
OSHA és az Európai Képzési Alapítvány 
mellett az alapítványra is kiterjedt az 
Európai Bizottság által végzett, több 
ügynökségre kiterjedő külső értékelés, 
amely az ügynökségek munkájának 
értékelésére összpontosított; üdvözli, hogy 
a Bizottság által készített, összességében 
nagyon pozitív értékelő jelentés 
megállapításai nyomán megkezdődött egy 
cselekvési terv kidolgozása;

Or. en

Módosítás 21
Guido Reil

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a rendelkezésre álló információk 
alapján javasolja a mentesítés megadását 
az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért ügyvezető 
igazgatójának az alapítvány 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 

8. a rendelkezésre álló információk 
alapján javasolja a mentesítés 
megtagadását az Európai Alapítvány az 
Élet- és Munkakörülmények Javításáért 
ügyvezető igazgatójától az alapítvány 
2018. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására 
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végrehajtására vonatkozóan. vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 22
Elena Lizzi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a rendelkezésre álló információk 
alapján javasolja a mentesítés megadását 
az Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért ügyvezető 
igazgatójának az alapítvány 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

8. a rendelkezésre álló információk 
alapján javasolja a mentesítés 
megtagadását az Európai Alapítvány az 
Élet- és Munkakörülmények Javításáért 
ügyvezető igazgatójától az alapítvány 
2018. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

Or. it


