
AM\1194706RO.docx PE644.922v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2019/2067(DEC)

13.12.2019

AMENDAMENTELE
1 - 22
Proiect de aviz
Tomáš Zdechovský
(PE642.929v01-00)

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent 
exercițiului financiar 2018
(COM(2019)0316 – 2019/2067(DEC))



PE644.922v01-00 2/13 AM\1194706RO.docx

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194706RO.docx 3/13 PE644.922v01-00

RO

Amendamentul 1
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă mulțumirea cu privire 
la faptul că Curtea de Conturi a constatat 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor anuale ale Eurofound 
pentru exercițiul financiar 2018 și că 
situația sa financiară la 31 decembrie 2018 
este corect prezentată;

1. ia act de faptul că Curtea de 
Conturi a constatat legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor anuale ale Eurofound pentru 
exercițiul financiar 2018 și că situația sa 
financiară la 31 decembrie 2018 este corect 
prezentată;

Or. it

Amendamentul 2
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă mulțumirea cu privire 
la faptul că rata execuției bugetare a fost 
de 99,6 % în 2018 (100 % în 2017);

2. observă că rata execuției bugetare a 
fost de 99,6 % în 2018 (100 % în 2017);

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă mulțumirea cu privire la 
faptul că rata execuției bugetare a fost de 
99,6 % în 2018 (100 % în 2017);

2. își exprimă mulțumirea cu privire la 
rezultatele deosebit de pozitive ale 
Fundației, și anume rata de realizare de 
83 % și rata execuției bugetare de aproape 
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100 %, mai exact de 99,6 % în 2018 
(100 % în 2017);

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă mulțumirea cu privire la 
faptul că rata execuției bugetare a fost de 
99,6 % în 2018 (100 % în 2017);

2. își exprimă mulțumirea cu privire la 
faptul că rata execuției bugetare a fost de 
99,6 % în 2018 (100 % în 2017) și că rata 
de realizare a programelor a fost de 83 %;

Or. en

Amendamentul 5
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. apreciază activitatea Eurofound 
prin care oferă informații și cunoștințe de 
specialitate pentru a sprijini politicile de 
îmbunătățire a condițiilor de viață și de 
muncă în întreaga Uniune;

eliminat

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. apreciază activitatea Eurofound 
prin care oferă informații și cunoștințe de 
specialitate pentru a sprijini politicile de 
îmbunătățire a condițiilor de viață și de 
muncă în întreaga Uniune;

3. apreciază activitatea Eurofound 
prin care oferă informații și cunoștințe de 
specialitate fiabile din punct de vedere 
științific, imparțiale, oportune și relevante 
pentru politici, care sprijină politici mai 
fundamentate privind convergența 
ascendentă a condițiilor de viață și de 
muncă în întreaga Uniune; salută în mod 
deosebit publicarea raportului de sinteză 
al Fundației bazat pe cel mai recent 
sondaj european privind calitatea vieții 
(EQLS) și pe publicațiile sale pe tema 
viitorului muncii și al digitalizării, în 
special în domeniul muncii pe platforme 
online;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. apreciază activitatea Eurofound 
prin care oferă informații și cunoștințe de 
specialitate pentru a sprijini politicile de 
îmbunătățire a condițiilor de viață și de 
muncă în întreaga Uniune;

3. subliniază importanța activității de 
înaltă calitate a Eurofound prin care oferă 
informații și cunoștințe de specialitate și 
sprijin bazat pe date concrete pentru 
dezvoltarea politicilor europene și factorii 
de decizie în domenii precum condițiile de 
viață și de muncă, piața muncii și relațiile 
de muncă în întreaga Uniune, precum și 
importanța păstrării caracterului tripartit 
al modelului său de guvernanță, care 
implică organizațiile patronale și 
sindicale, guvernele din toate statele 
membre, precum și Comisia Europeană;

Or. en
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Amendamentul 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. apreciază activitatea Eurofound 
prin care oferă informații și cunoștințe de 
specialitate pentru a sprijini politicile de 
îmbunătățire a condițiilor de viață și de 
muncă în întreaga Uniune;

3. apreciază activitatea Eurofound 
prin care oferă informații și cunoștințe de 
specialitate pentru a sprijini politicile de 
îmbunătățire a condițiilor de viață și de 
muncă în întreaga Uniune; subliniază 
necesitatea ca agențiile să dispună de 
suficiente resurse umane și materiale 
pentru a-și îndeplini sarcinile în mod 
corespunzător, garantând totodată că 
acestea au prioritate față de contractanții 
privați;

Or. en

Amendamentul 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că transparența și 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
existența agențiilor sunt esențiale pentru 
responsabilitatea democratică a acestora; 
consideră că utilizarea cu ușurință a 
resurselor și datelor agențiilor este de 
importanță capitală; solicită, prin urmare, 
o evaluare a modului actual în care datele 
și resursele sunt prezentate și puse la 
dispoziție, precum și a gradului în care 
cetățenii le consideră ușor de identificat, 
de recunoscut și de utilizat; reamintește 
că statele membre pot sensibiliza opinia 
publică în acest sens prin elaborarea unui 
plan cuprinzător prin care să ajungă la 
un număr cât mai mare de cetățeni ai 
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Uniunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța 
contribuțiilor Eurofound la dezvoltarea 
instrumentelor de previzionare și 
colectarea de informații în diferite 
domenii, cum ar fi implementarea 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată și calitatea vieții, viitorul muncii, 
industria prelucrătoare, digitalizarea și 
munca pe platformele online;

Or. en

Amendamentul 11
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută cooperarea Fundației cu 
alte agenții ale UE aflate în domeniul de 
competență al DG EMPL;

4. consideră că Fundația trebuie să 
își îmbunătățească eficiența în relațiile cu 
alte agenții aflate în domeniul de 
competență al DG EMPL, în ceea ce 
privește costurile și resursele;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută cooperarea Fundației cu alte 
agenții ale UE aflate în domeniul de 
competență al DG EMPL;

4. salută sprijinul acordat de 
Fundație sindicatelor, organizațiilor 
patronale, guvernelor naționale și 
instituțiilor europene, precum și 
cooperarea sa cu alte agenții ale UE care 
își desfășoară activitatea în domeniul 
ocupării forței de muncă, al afacerilor 
sociale și al incluziunii, aflate în domeniul 
de competență al DG EMPL, în special 
între Fundație, EU-OSHA, Cedefop, ETF 
și EIGE; subliniază importanța 
menținerii unei cooperări active cu toți 
actorii implicați și a sprijinirii activității 
acestora în dezvoltarea competitivității 
sustenabile, a incluziunii sociale, a 
dialogului social și a parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută cooperarea Fundației cu alte 
agenții ale UE aflate în domeniul de 
competență al DG EMPL;

4. salută cooperarea Fundației cu alte 
agenții ale UE aflate în domeniul de 
competență al DG EMPL, care are loc în 
cadrul rețelei de dezvoltare a 
performanțelor agențiilor UE, dar și în 
afara acestei rețele, și care permite 
crearea de sinergii și schimburi de idei și 
de bune practici, cu scopul de a atinge o 
guvernanță mai echilibrată, 
îmbunătățirea eficienței, reducerea 
costurilor și o mai mare coerență între 
aceste agenții; subliniază necesitatea de a 
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îmbunătăți cooperarea dintre agenții și 
instituțiile UE, evitând externalizarea 
serviciilor care pot fi prestate de acestea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută eforturile depuse de 
Eurofound pentru a crea sinergii 
operaționale și a evita suprapunerile cu 
alte agenții care își desfășoară activitatea 
în domeniul ocupării forței de muncă, al 
afacerilor sociale și al incluziunii; ia act, 
în acest sens, de faptul că cooperarea 
dintre Eurofound și Cedefop a fost 
consolidată recent; salută faptul că cea 
de-a 4-a ediție a Sondajului european în 
rândul întreprinderilor a fost gestionată 
în comun de Cedefop și Eurofound și că, 
pe lângă partajarea costurilor, analiza 
rezultatelor a beneficiat de competențele 
celor două agenții și va ajuta factorii de 
decizie să elaboreze politici bazate pe date 
concrete, pentru a oferi condiții de muncă 
mai bune angajaților și a susține 
prosperitatea întreprinderilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act de creșterea volumului de 
muncă al Fundației și de așteptările tot 
mai mari ale părților interesate și 
subliniază importanța asigurării unor 
resurse umane și financiare adecvate, 
care să permită Fundației să își 
îndeplinească în totalitate sarcinile;

Or. en

Amendamentul 16
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu regret, din raportul 
Curții, că controalele ex ante efectuate de 
Eurofound în contextul serviciilor de 
intermediere prestate de un contractant care 
a semnat un contract-cadru nu au fost 
eficiente și ia act de observația Curții 
potrivit căreia Fundația ar trebui să 
adapteze controalele ex ante la plățile 
efectuate în temeiul unor astfel de 
contracte și să asigure existența unei 
proceduri competitive pentru toate 
achizițiile; constată, din răspunsului 
Fundației, că respectivul contract-cadru a 
expirat, iar în noul contract au fost 
rezolvate cu succes problemele ridicate de 
Curte;

5. constată cu regret, din raportul 
Curții, că controalele ex ante efectuate de 
Eurofound în contextul serviciilor de 
intermediere prestate de un contractant care 
a semnat un contract-cadru nu au fost 
eficiente și ia act de observația Curții 
potrivit căreia Fundația ar trebui să 
adapteze controalele ex ante la plățile 
efectuate în temeiul unor astfel de 
contracte și să asigure existența unei 
proceduri competitive pentru toate 
achizițiile; constată, din răspunsului 
Fundației, că respectivul contract-cadru a 
expirat, iar în noul contract au fost 
rezolvate cu succes problemele ridicate de 
Curte; recunoaște că Fundația a avut doar 
o contribuție limitată la conceperea și la 
structura prețurilor respectivului contract, 
deoarece acesta a fost un contract 
interinstituțional gestionat de DG DIGIT 
a Comisiei;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu regret, din raportul 
Curții, că controalele ex ante efectuate de 
Eurofound în contextul serviciilor de 
intermediere prestate de un contractant care 
a semnat un contract-cadru nu au fost 
eficiente și ia act de observația Curții 
potrivit căreia Fundația ar trebui să 
adapteze controalele ex ante la plățile 
efectuate în temeiul unor astfel de 
contracte și să asigure existența unei 
proceduri competitive pentru toate 
achizițiile; constată, din răspunsului 
Fundației, că respectivul contract-cadru a 
expirat, iar în noul contract au fost 
rezolvate cu succes problemele ridicate de 
Curte;

5. constată cu regret, din raportul 
Curții, că controalele ex ante efectuate de 
Eurofound în contextul serviciilor de 
intermediere prestate de un contractant care 
a semnat un contract-cadru nu au fost 
eficiente și ia act de observația Curții 
potrivit căreia Fundația ar trebui să 
adapteze controalele ex ante la plățile 
efectuate în temeiul unor astfel de 
contracte și să asigure existența unei 
proceduri competitive pentru toate 
achizițiile; subliniază că contractul 
interinstituțional a fost gestionat de 
Comisia Europeană, iar Eurofound nu a 
avut nicio contribuție la elaborarea 
procedurii de licitație publică, nici la 
stabilirea structurii prețurilor, ceea ce a 
îngreunat comparația cu alți furnizori; 
constată, din răspunsului Fundației, că 
respectivul contract-cadru a expirat, iar în 
noul contract se prevede promovarea într-
o mai mare măsură a concurenței 
echitabile și au fost rezolvate cu succes 
problemele ridicate de Curte;

Or. en

Amendamentul 18
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută faptul că Fundația a finalizat 
acțiunile corective legate de observațiile 
Curții din anii precedenți, în timp ce 
introducerea procedurii de depunere a 

6. constată că Fundația a finalizat 
acțiunile corective legate de observațiile 
Curții din anii precedenți, în timp ce 
introducerea procedurii de depunere a 
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ofertelor pe cale electronică nu este încă 
finalizată;

ofertelor pe cale electronică nu este încă 
finalizată;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută angajamentul Eurofound 
privind sustenabilitatea economică, 
socială și de mediu a operațiunilor sale, 
asigurând un loc de muncă eficient din 
punct de vedere al costurilor și ecologic, și 
faptul că utilizează achizițiile publice ca 
un instrument important pentru atingerea 
tuturor celor trei categorii de 
sustenabilitate în cadrul operațiunilor 
sale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. ia act de faptul că Fundația a 
făcut obiectul evaluării externe 
„transversale” a Comisiei Europene 
(publicată în 2019), împreună cu Cedefop, 
EU-OSHA și ETF, care s-a axat pe 
evaluarea activității agențiilor; salută 
faptul că este în curs de elaborare un plan 
de acțiune care să ia în considerare 
concluziile raportului global de evaluare 



AM\1194706RO.docx 13/13 PE644.922v01-00

RO

realizat de Comisie, care sunt deosebit de 
pozitive;

Or. en

Amendamentul 21
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2018.

8. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să nu se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2018.

Or. de

Amendamentul 22
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2018.

8. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să nu se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2018.

Or. it


