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Grozījums Nr. 1
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž gandarījumu par to, ka 
Revīzijas palāta ir atzinusi Eurofound 
2018. finanšu gada pārskatiem pakārtotos 
darījumus par likumīgiem un pareiziem un 
ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 
2018. gada 31. decembrī;

1. ņem vērā to, ka Revīzijas palāta ir 
atzinusi Eurofound 2018. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotos darījumus par 
likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi 
atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2018. gada 
31. decembrī;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž gandarījumu par to, ka 
budžeta izpildes līmenis 2018. gadā bija 
99,6 % (2017. gadā — 100 %);

2. konstatē to, ka budžeta izpildes 
līmenis 2018. gadā bija 99,6 % (2017. gadā 
— 100 %);

Or. it

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž gandarījumu par to, ka 
budžeta izpildes līmenis 2018. gadā bija 
99,6 % (2017. gadā — 100 %);

2. pauž gandarījumu par Fonda ļoti 
pozitīvo sniegumu, proti, to, ka darbību 
izpildes līmenis 2018. gadā bija 83 % un 
budžeta izpildes līmenis bija gandrīz 
100 % (2017. gadā — 100 %);
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Or. en

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž gandarījumu par to, ka 
budžeta izpildes līmenis 2018. gadā bija 
99,6 % (2017. gadā — 100 %);

2. pauž gandarījumu par to, ka 
budžeta izpildes līmenis 2018. gadā bija 
99,6 % (2017. gadā — 100 %) un 
programmu izpildes līmenis bija 83 %;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē darbu, kuru 
Eurofound veicis, nodrošinot zināšanas 
un zinātību, ar ko tiek atbalstīta dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas politika visā 
Savienībā;

svītrots

Or. it

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

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē darbu, kuru 
Eurofound veicis, nodrošinot zināšanas un 
zinātību, ar ko tiek atbalstīta dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas politika visā 
Savienībā;

3. atzinīgi vērtē darbu, kuru 
Eurofound veicis, nodrošinot zinātniski 
pareizas, objektīvas, savlaicīgas un 
politiski atbilstīgas zināšanas un zinātību, 
ar ko visā Savienībā tiek atbalstīta dzīves 
un darba apstākļu uzlabošanas politika, 
kura tiek izstrādāta, pamatojoties uz 
labāku informētību, un kuras mērķis ir 
panākt lielāku konverģenci; īpaši atzinīgi 
vērtē to, ka ir publicēts Fonda pārskata 
ziņojums par jaunāko Eiropas dzīves 
kvalitātes apsekojumu (EQLS) un 
publikācijas, kas saistītas ar darba 
nākotni un digitalizāciju, jo īpaši 
platformu darba jomā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē darbu, kuru 
Eurofound veicis, nodrošinot zināšanas un 
zinātību, ar ko tiek atbalstīta dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas politika visā 
Savienībā;

3. uzsver, cik svarīgs ir Eurofound 
kvalitatīvais darbs, nodrošinot zināšanas, 
zinātību un uz pierādījumiem bāzētu 
atbalstu Eiropas politikas izstrādei un 
politikas veidotājiem dzīves un darba 
apstākļu, darba tirgus un darba attiecību 
jomā visā Savienībā, un to, cik svarīgi ir 
saglabāt tā pārvaldības modeļa trīspusējo 
raksturu, iesaistot darba devēju un darba 
ņēmēju organizācijas, visu dalībvalstu 
valdības, kā arī Eiropas Komisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē darbu, kuru 
Eurofound veicis, nodrošinot zināšanas un 
zinātību, ar ko tiek atbalstīta dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas politika visā 
Savienībā;

3. atzinīgi vērtē darbu, kuru 
Eurofound veicis, nodrošinot zināšanas un 
zinātību, ar ko tiek atbalstīta dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas politika visā 
Savienībā; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt aģentūrām pietiekamus 
materiālos resursus un cilvēkresursus, lai 
tās varētu pienācīgi pildīt savus 
uzdevumus, vienlaikus nodrošinot 
aģentūru prioritāro nozīmi attiecībā pret 
privātiem līgumslēdzējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka pārredzamība un 
iedzīvotāju informētība par aģentūru 
pastāvēšanu ir būtiska to demokrātiskajai 
pārskatatbildībai; uzskata, ka ārkārtīgi 
svarīga ir aģentūru resursu un datu 
izmantojamība un viegla izmantošana; 
tādēļ aicina novērtēt, kā pašlaik tiek 
sniegti un darīti pieejami dati un resursi, 
kā arī to, cik lielā mērā iedzīvotāji tos var 
viegli identificēt, atpazīt un izmantot; 
atgādina, ka dalībvalstis var palielināt 
sabiedrības informētību par šo jautājumu, 
izstrādājot visaptverošu plānu, lai 
uzrunātu vairāk Savienības pilsoņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver Eurofound nozīmīgo 
ieguldījumu prognozēšanas instrumentu 
izstrādē un informācijas vākšanā dažādās 
jomās, piemēram, Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra īstenošanas, darba un privātās 
dzīves līdzsvara un dzīves kvalitātes, darba 
nākotnes, ražošanas, digitalizācijas un 
platformu darba jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Fonda sadarbību ar 
citām ES aģentūrām, kas ir Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāta pārziņā;

4. uzskata, ka ir nepieciešams padarīt 
Fondu izmaksu un resursu ziņā 
efektīvāku kopā ar citām ES aģentūrām, 
kas ir Nodarbinātības ģenerāldirektorāta 
pārziņā;

Or. it

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

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Fonda sadarbību ar 
citām ES aģentūrām, kas ir Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāta pārziņā;

4. atzinīgi vērtē Fonda atbalstu 
arodbiedrībām, darba devēju 
organizācijām, valstu valdībām un 
Eiropas iestādēm un tā sadarbību ar citām 
ES aģentūrām, kas darbojas 
nodarbinātības, sociālo lietu un 
iekļautības jomā Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāta pārziņā, un jo īpaši 
Fonda sadarbību ar EU-OSHA, Cedefop, 
ETF un EIGE; uzsver, ka ir svarīgi 
saglabāt aktīvu sadarbību ar visiem 
dalībniekiem un atbalstīt to darbu 
ilgtspējīgas konkurētspējas, sociālās 
iekļaušanas, sociālā dialoga un 
partnerības veidošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Fonda sadarbību ar 
citām ES aģentūrām, kas ir Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāta pārziņā;

4. atzinīgi vērtē Fonda sadarbību ar 
citām ES aģentūrām, kas ir Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāta pārziņā, gan ES 
aģentūru snieguma attīstības tīklā, gan 
ārpus tā, jo šāda sadarbība ļauj veidot 
sinerģiju un apmainīties ar idejām un 
labāko praksi un panākt sabalansētāku 
pārvaldību, uzlabot efektivitāti, samazināt 
izmaksas un nodrošināt lielāku minēto 
aģentūru saskaņotību; uzsver 
nepieciešamību uzlabot sadarbību starp 
aģentūrām un ES iestādēm, izvairoties no 
ārpakalpojumu izmantošanas gadījumos, 
kad attiecīgos pakalpojumus var sniegt ES 
iestādes;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Eurofound centienus 
radīt darbības sinerģiju un izvairīties no 
pārklāšanās ar citām aģentūrām, kas 
darbojas nodarbinātības, sociālo lietu un 
iekļautības jomā; šajā sakarībā norāda, 
ka nesen ir pastiprināta Eurofound un 
Cedefop sadarbība; atzinīgi vērtē to, ka 
Cedefop un Eurofound kopīgi pārvaldīja 
Eiropas uzņēmumu apsekojuma 
4. izdevuma sagatavošanu un ka ne tikai 
izmaksu dalīšana, bet arī konstatējumu 
analīze balstījās uz abu aģentūru 
apvienotajām zināšanām un palīdzēs 
politikas veidotājiem izstrādāt uz 
pierādījumiem balstītu politiku, lai 
uzlabotu darba apstākļus darbiniekiem un 
atbalstītu uzņēmumu uzplaukumu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ņem vērā Fonda palielināto darba 
slodzi un ieinteresēto personu cerības, un 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
pietiekamu darbinieku skaitu un finanšu 
resursus, lai Fonds varētu pilnībā veikt 
savus uzdevumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Tomáš Zdechovský

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž nožēlu par to, ka, spriežot pēc 
Revīzijas palātas ziņojuma, ex ante 
pārbaudes, ko Eurofound veicis saistībā ar 
pamatlīgumslēdzēja sniegtajiem 
starpniecības pakalpojumiem, nav bijušas 
efektīvas, kā arī par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka Fondam būtu jāpielāgo 
ex ante pārbaudes, ko piemēro atbilstoši 
šādiem līgumiem veiktiem maksājumiem, 
un jānodrošina, ka visos iepirkumos tiek 
piemērota konkursa procedūra; pēc 
iepazīšanās ar Fonda atbildi norāda, ka 
attiecīgā pamatlīguma darbības termiņš ir 
beidzies un jaunajā pamatlīgumā Revīzijas 
palātas minētās problēmas ir sekmīgi 
atrisinātas;

5. ņem vērā to, ka, spriežot pēc 
Revīzijas palātas ziņojuma, ex ante 
pārbaudes, ko Eurofound veicis saistībā ar 
pamatlīgumslēdzēja sniegtajiem 
starpniecības pakalpojumiem, nav bijušas 
efektīvas, kā arī par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka Fondam būtu jāpielāgo 
ex ante pārbaudes, ko piemēro atbilstoši 
šādiem līgumiem veiktiem maksājumiem, 
un jānodrošina, ka visos iepirkumos tiek 
piemērota konkursa procedūra; pēc 
iepazīšanās ar Fonda atbildi norāda, ka 
attiecīgā pamatlīguma darbības termiņš ir 
beidzies un jaunajā pamatlīgumā Revīzijas 
palātas minētās problēmas ir sekmīgi 
atrisinātas; pieņem zināšanai to, ka Fonds 
bija sniedzis tikai ierobežotu ieguldījumu 
šā attiecīgā līguma izstrādē un cenu 
struktūrā, jo tas bija starpiestāžu līgums, 
ko vadīja Komisijas Informātikas 
ģenerāldirektorāts;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž nožēlu par to, ka, spriežot pēc 
Revīzijas palātas ziņojuma, ex ante 
pārbaudes, ko Eurofound veicis saistībā ar 
pamatlīgumslēdzēja sniegtajiem 

5. pauž nožēlu par to, ka, spriežot pēc 
Revīzijas palātas ziņojuma, ex ante 
pārbaudes, ko Eurofound veicis saistībā ar 
pamatlīgumslēdzēja sniegtajiem 
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starpniecības pakalpojumiem, nav bijušas 
efektīvas, kā arī par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka Fondam būtu jāpielāgo 
ex ante pārbaudes, ko piemēro atbilstoši 
šādiem līgumiem veiktiem maksājumiem, 
un jānodrošina, ka visos iepirkumos tiek 
piemērota konkursa procedūra; pēc 
iepazīšanās ar Fonda atbildi norāda, ka 
attiecīgā pamatlīguma darbības termiņš ir 
beidzies un jaunajā pamatlīgumā Revīzijas 
palātas minētās problēmas ir sekmīgi 
atrisinātas;

starpniecības pakalpojumiem, nav bijušas 
efektīvas, kā arī par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka Fondam būtu jāpielāgo 
ex ante pārbaudes, ko piemēro atbilstoši 
šādiem līgumiem veiktiem maksājumiem, 
un jānodrošina, ka visos iepirkumos tiek 
piemērota konkursa procedūra; uzsver, ka 
starpiestāžu līgumu vadīja Eiropas 
Komisija un ka Eurofound nesniedza 
ieguldījumu ne konkursa izstrādē, ne 
cenu struktūras izveidē, un tādēļ to bija 
grūtāk salīdzināt ar citiem ieguldījuma 
sniedzējiem; pēc iepazīšanās ar Fonda 
atbildi norāda, ka attiecīgā pamatlīguma 
darbības termiņš ir beidzies un jaunajā 
pamatlīgumā ir paredzēta lielāka godīgas 
konkurences veicināšana un Revīzijas 
palātas minētās problēmas ir sekmīgi 
atrisinātas;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē to, ka Fonds ir 
ieviesis koriģējošos pasākumus saistībā ar 
Revīzijas palātas iepriekšējo gadu 
konstatējumiem, savukārt e-iesniegšanas 
ieviešana ir sākta;

6. ņem vērā, ka Fonds ir ieviesis 
koriģējošos pasākumus saistībā ar 
Revīzijas palātas iepriekšējo gadu 
konstatējumiem, savukārt e-iesniegšanas 
ieviešana ir sākta;

Or. it

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

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Eurofound 
apņemšanos nodrošināt savu darbību 
ekonomisko, sociālo un vides ilgtspēju, 
nodrošinot rentablu un videi draudzīgu 
darba vietu, un izmantot publisko 
iepirkumu kā svarīgu instrumentu, lai 
nodrošinātu savās darbībās visu triju 
kategoriju ilgtspēju;

Or. en

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

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b norāda, ka Eiropas Komisija veica 
Fonda, kā arī Cedefop, EU-OSHA un 
ETF ārējo transversālo novērtējumu 
(publicēts 2019. gadā), kurā galvenā 
uzmanība tika pievērsta aģentūru darba 
novērtējumam; atzinīgi vērtē to, ka tiek 
izstrādāts rīcības plāns, lai ņemtu vērā 
Komisijas kopumā ļoti pozitīvā 
novērtējuma ziņojuma konstatējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Guido Reil

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka sniegt Eiropas Dzīves 
un darba apstākļu uzlabošanas fonda 

8. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka nesniegt Eiropas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas 
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izpilddirektoram apstiprinājumu par Fonda 
2018. finanšu gada budžeta izpildi.

fonda izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka sniegt Eiropas Dzīves 
un darba apstākļu uzlabošanas fonda 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Fonda 
2018. finanšu gada budžeta izpildi.

8. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka nesniegt Eiropas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas 
fonda izpilddirektoram apstiprinājumu par 
Fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildi.

Or. it


