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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšanu
(2019/2067(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 
2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Fondam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0034/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi5 un jo īpaši tās 16. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 
2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu 
(Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/756,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.
6 OV L 30, 31.1.2019., 74. lpp.
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par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā8, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0051/2020),

1. sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) izpilddirektoram, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
8 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada pārskatu 
apstiprināšanu
(2019/2067(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 
2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Fondam par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0034/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi5 un jo īpaši tās 16. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regulu (ES) 
2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu 
(Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/756,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.
6 OV L 30, 31.1.2019., 74. lpp.
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Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā8, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0051/2020),

1. apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 
2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda (Eurofound) izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas 
palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
8 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fonda 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2067(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0051/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (“Fonds”) 
ieņēmumu un izdevumu pārskatu1 tā 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 
20 760 000, t. i., par 1,37 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā Fonda budžets tiek finansēts 
galvenokārt no Savienības budžeta2;

B. tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Fonda 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas 
palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda 
gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā 
budžeta izpildes līmenis bija 99,58 %, tātad nedaudz — par 0,42 % — zemāks; pieņem 
zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 82,70 %, t. i., par 2 % 
augstāks nekā 2017. gadā;

Sniegums

2. atzīmē, ka Fonds izmanto četrus galvenos snieguma rādītājus, kas ietilpst tā snieguma 
uzraudzības sistēmā, kuru līdzās šiem rādītājiem veido arī “mērķrādītāji” (citi 
pamatdarbības procesu rādītāji) un kvalitatīvi novērtējumi un izvērtējumi, ar ko novērtēt 
Fonda darbību pievienoto vērtību, tostarp iznākumus un ietekmi, un uzlabot tā budžeta 
pārvaldību;

3. mudina Fondu turpināt tā pakalpojumu digitalizāciju;

4. pieņem zināšanai, ka 2018. gadam plānotā darba programmas izpilde sasniedza 83 % 
līmeni (48 no 58 iznākumiem) un ka Fonds piedalījās 236 politikas izstrādes pasākumos 
(41 % — Savienības līmeņa);

1 OV C 120/35, 29.3.2019., 179. lpp.
2 OV C 120/35, 29.3.2019., 178. lpp.
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5. atzīmē, ka Fonds turpināja sadarboties ar citām radniecīgām Savienības aģentūrām un 
īstenoja darbības, par kurām gada plānos bija panākta vienošanās ar Eiropas Darba 
drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA), Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūru (FRA), Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE), Eiropas 
Izglītības fondu (ETF) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop), kā 
arī sadarbībā ar Cedefop turpināja gatavoties ceturtajam Eiropas uzņēmumu 
apsekojumam;

6. atzīmē, ka Fonds, par ko (līdztekus Cedefop, EU-OSHA un ETF) tika veikts ārējs 
transversāls novērtējums par 2012.–2016. gadu, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta 
aģentūru novērtējumam saistībā ar to darba svarīgumu, rezultativitāti, efektivitāti, 
saskaņotību un Savienības pievienoto vērtību, kā arī šo četru aģentūru nākotnei, ir 
izstrādājis rīcības plānu, kā ņemt vērā šā novērtējuma konstatējumus; aicina Fondu 
ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par galīgā ziņojuma rezultātiem, jo īpaši 
attiecībā uz Fonda dotās Savienības pievienotās vērtības izvērtējumu un viedokļiem par 
Fonda nākotni;

7. aicina Komisiju veikt priekšizpēti, lai izvērtētu iespēju apvienot Fondu ar Cedefop; 
uzsver, ka Fonda un Cedefop darbības joma ir ļoti līdzīga un ka šāda apvienošana 
vienkāršotu abu aģentūru finansēšanu, kā arī padarītu skaidrāku Savienības aģentūru 
sistēmu no sabiedrības viedokļa; aicina Komisiju apsvērt vismaz sinerģijas virzienu 
izveidi ar Cedefop; aicina Komisiju izvērtēt šādas alternatīvas:  Fonda pārcelšanu uz 
Cedefop galveno mītni Salonikos un Cedefop pārcelšanu uz Fonda galveno mītni 
Loughlinstown; norāda, ka tas nozīmētu korporatīvo un atbalsta pakalpojumu kopīgu 
izmantošanu un kopējo telpu pārvaldību, kā arī vienotas IKT, telekomunikāciju un 
interneta infrastruktūras izmantošanu, tādējādi ietaupot lielas naudas summas, kas tiktu 
izmantotas abu aģentūru turpmākai finansēšanai;

8. atzīmē, ka 2018. gadā Komisijas uzdevumā tika veikts Komisijas Nodarbinātības ĢD 
paspārnē strādājošo Savienības aģentūru (Eurofound, Cedefop, ETF un EU-OSHA) ārējs 
izvērtējums, kurā tika aplūkots šo aģentūru darba svarīgums, rezultativitāte, efektivitāte, 
saskaņotība un Savienības pievienotā vērtība; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šā izvērtējuma rezultātiem;

9. uzsver, cik svarīgs ir Fonda kvalitatīvais darbs, nodrošinot zinātniski pareizas, 
objektīvas, savlaicīgas un politiski atbilstīgas zināšanas, zinātību un uz pierādījumiem 
balstītu 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 Komisiju; īpaši atzinīgi vērtē to, 
ka ir publicēts Fonda pārskata ziņojums par jaunāko Eiropas dzīves kvalitātes 
apsekojumu (EQLS), kā arī tā publikācijas, kas saistītas ar nodarbinātības nākotni un 
digitalizāciju, jo īpaši platformu darba jomā;

10. uzsver Fonda nozīmīgo ieguldījumu prognozēšanas instrumentu izstrādē un 
informācijas vākšanā dažādās jomās, tādās kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana, 
darba un privātās dzīves līdzsvars un dzīves kvalitāte, nodarbinātības nākotne, ražošana, 
digitalizācija un platformu darbs;

11. ņem vērā Fonda palielināto darba slodzi un ieinteresēto personu cerības un uzsver, ka ir 
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svarīgi nodrošināt atbilstošus materiālos resursus un cilvēkresursus, lai Fonds varētu 
pilnībā veikt savus uzdevumus, vienlaikus kopumā nodrošinot aģentūru pārākumu pār 
privātiem līgumslēdzējiem;

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

13. uzsver, ka pārredzamība un iedzīvotāju informētība par aģentūru pastāvēšanu ir būtiska 
to demokrātiskajai pārskatatbildībai; uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir aģentūru resursu un 
datu lietderība un viegla izmantojamība; tādēļ prasa izvērtēt, 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 iedzīvotāju;

Personāla politika

14. atzīmē, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,70 % no štatu sarakstā 
paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 88 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no 
Savienības budžetā apstiprinātās 91 štata vietas (salīdzinājumā ar 93 apstiprinātajām 
štata vietām 2017. gadā); atzīmē, ka papildus tam 2018. gadā Fondā strādāja arī 
11 līgumdarbinieki un viens norīkotais valsts eksperts;

15. ar gandarījumu atzīmē, ka attiecībā uz augstākā līmeņa vadītājiem ir panākts dzimumu 
līdzsvars (1 vīrietis un 1 sieviete); tomēr pauž bažas par to, ka valdes līmenī nav 
dzimumu līdzsvara (97 vīrieši un 64 sievietes);

16. atzinīgi vērtē 2018. gada decembrī veiktās darba pienākumu pārbaudes rezultātus, kas 
rāda, ka gadu no gada stabilitātes līmenis ir samērā augsts;

Iepirkums 

17. ņem vērā Revīzijas palātas pārskatā iekļauto informāciju, ka Fonds nepārbaudīja cenas 
un prasītos uzcenojumus, sistemātiski salīdzinot tos ar piegādātāju cenu piedāvājumiem 
un rēķiniem, kas izsniegti pamatlīgumslēdzējam par programmatūras licenču iegādi; 
pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Fonda atbildi šis pamatlīgums ir aizstāts ar saliktu 
pamatlīgumu, kurā Revīzijas palātas minētie problēmjautājumi ir atrisināti, un mudina 
Fondu pielāgot ex ante pārbaudes, ko piemēro atbilstoši pamatlīgumiem veiktiem 
maksājumiem, un nodrošināt, ka visos iepirkumos tiek izmantota konkursa procedūra;

18. mudina Fondu īstenot Revīzijas palātas ieteikumus, piemēram, elektroniskās 
iesniegšanas procesu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

19. pieņem zināšanai Fonda pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības 
nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā un trauksmes cēlēju 
aizsardzībā;
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Iekšējā kontrole

20. pieņem zināšanai, ka Fonds pieņēma pārskatītu iekšējās kontroles sistēmu, no atbilstībā 
balstīta procesa pāriedams uz principos balstītu procesu;

21. ar gandarījumu atzīmē, ka IAS 2018. gadā pabeidza lietderības revīziju par Fonda 
darbību prioritizēšanu un resursu sadalījumu; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem;

Citi komentāri

22. atzīmē, ka Fonds strādā pie tā, lai palielinātu savu darbību vides ilgtspēju, ka 2018. gadā 
tika uzstādītas jaunas videokonferenču iekārtas un ka aģentūru tīklā tiek apspriesta CO2 
emisiju izlīdzināšana;

23. aicina Fondu koncentrēties uz pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un 
uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu 
starpniecību;

o

o     o

24. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... 
marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli3.

3 Šajā dienā pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.
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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2018. finanšu gada 
budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2067(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Tomáš Zdechovský

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

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;

2. pauž gandarījumu par Fonda ļoti pozitīvo sniegumu, proti, to, ka programmas izpildes 
līmenis 2018. gadā bija 83 % un budžeta izpildes līmenis bija gandrīz 99,6 % 
(2017. gadā — 100 %);

3. uzsver, cik svarīgs ir Fonda kvalitatīvais darbs, nodrošinot zinātniski pareizas, 
objektīvas, savlaicīgas un politiski atbilstīgas 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 Komisiju; īpaši atzinīgi vērtē to, 
ka ir publicēts Fonda pārskata ziņojums par jaunāko Eiropas dzīves kvalitātes 
apsekojumu (EQLS), kā arī tā publikācijas, kas saistītas ar nodarbinātības nākotni un 
digitalizāciju, jo īpaši platformu darba jomā;

4. uzsver Fonda nozīmīgo ieguldījumu prognozēšanas instrumentu izstrādē un 
informācijas vākšanā dažādās jomās, tādās kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana, 
darba un privātās dzīves līdzsvars un dzīves kvalitāte, nodarbinātības nākotne, ražošana, 
digitalizācija un platformu darbs;

5. atzinīgi vērtē atbalstu, ko Fonds sniedz arodbiedrībām, darba devēju organizācijām, 
valstu valdībām un Eiropas iestādēm, kā arī tā sadarbību ar citām Savienības aģentūrām, 
kas darbojas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas jomā un ir Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāta pārziņā, jo īpaši Fonda sadarbību ar EU-OSHA, Cedefop, ETF un 
EIGE, gan ES aģentūru snieguma attīstības tīklā, gan ārpus tā, jo šāda sadarbība ļauj 
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veidot sinerģiju un apmainīties ar idejām un paraugpraksi un tās mērķis ir panākt 
sabalansētāku pārvaldību, uzlabot efektivitāti, samazināt izmaksas un nodrošināt lielāku 
minēto aģentūru darba saskaņotību; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt aktīvu sadarbību ar 
visiem dalībniekiem un atbalstīt to darbu ilgtspējīgas izaugsmes, sociālās iekļaušanas, 
sociālā dialoga un partnerības veidošanā; uzsver nepieciešamību uzlabot sadarbību starp 
aģentūrām un Savienības iestādēm, izvairoties no ārpakalpojumu izmantošanas 
gadījumos, kad attiecīgos pakalpojumus var sniegt šīs iestādes;

6. 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 speciālajām zināšanām un palīdzēs politikas 
veidotājiem izstrādāt uz pierādījumiem balstītu politiku, lai uzlabotu darba apstākļus 
darbiniekiem un atbalstītu uzņēmumu uzplaukumu;

7. norāda, ka 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;

8. ņem vērā Fonda palielināto darba slodzi un ieinteresēto personu cerības un uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt atbilstošus materiālos resursus un cilvēkresursus, lai Fonds varētu 
pilnībā veikt savus uzdevumus, vienlaikus kopumā nodrošinot aģentūru pārākumu pār 
privātiem līgumslēdzējiem;

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

10. 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; uzsver, ka starpiestāžu līgumu vadīja Komisijas DG DIGIT un ka Fonds 
tikai nedaudz iesaistījās šī konkrētā līguma izstrādē un cenu struktūras noteikšanā, un 
tādēļ bija grūtāk veikt salīdzinājumu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem; pēc 
iepazīšanās ar Fonda atbildi norāda, ka attiecīgā pamatlīguma darbības termiņš ir 
beidzies un ka jaunajā pamatlīgumā ir paredzēta lielāka godīgas konkurences 
veicināšana un Revīzijas palātas minētās problēmas ir sekmīgi atrisinātas;

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

12. norāda, ka Fonds bija sagatavojis rīcības plānu, atbildot uz trim svarīgiem ieteikumiem 
par koriģējošiem pasākumiem, ko IAS sniedzis revīzijas ziņojumā “Darbību iedalīšana 
prioritātēs un resursu (cilvēkresursu un finanšu resursu) piešķiršana Eurofound”;

13. uzsver, ka pārredzamība un iedzīvotāju informētība par aģentūru pastāvēšanu ir būtiska 
to demokrātiskajai pārskatatbildībai; uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir aģentūru resursu un 
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datu lietderība un viegla izmantojamība; tādēļ prasa izvērtēt, 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;

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