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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et kontrollikoja avalduse kohaselt on Eurofoundi 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud 
ja korrektsed ning et selle finantsolukorrast 31. detsembri 2018. aasta seisuga on antud 
tõepärane pilt;

2. väljendab rahulolu sihtasutuse väga heade tulemuste üle programmi elluviimise määra 
(83 %) puhul ja eelarve täitmisel, mille määr oli 2018. aastal 99,6 % (2017. aastal 100 
%);

3. rõhutab, kui oluline on Eurofoundi kõrgekvaliteediline töö teaduspõhiste, sõltumatute, 
ajakohaste ja poliitika seisukohast asjakohaste teadmiste ja oskusteabe jagamisel ning 
tõenduspõhine toetus ELi poliitika väljatöötamisele ja poliitikakujundajatele elu- ja 
töötingimuste, tööturu ja töösuhete valdkonnas kogu liidus, ning säilitada selle 
kolmepoolne juhtimismudel, millesse on kaasatud tööandjate ja töötajate 
organisatsioonid, kõikide liikmesriikide valitsused ja Euroopa Komisjon; väljendab 
erilist heameelt sihtasutuse viimase Euroopa elukvaliteedi uuringu ülevaatearuande ning 
töö tulevikku ja digitaliseerimist eelkõige platvormitöö valdkonnas käsitlevate 
väljaannete avaldamise üle;

4. rõhutab, kui oluline on Eurofoundi panus prognoosimisvahendite väljatöötamisel ja 
teabe kogumisel eri valdkondades, nagu Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine, 
töö- ja eraelu tasakaal ja elukvaliteet, töö tulevik, tootmine, digitaliseerimine ja 
platvormitöö;

5. hindab sihtasutuse koostööd ametiühingute, tööandjate organisatsioonide, riikide 
valitsuste ja Euroopa institutsioonidega ning teiste tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi pädevusse kuuluvate ELi ametitega ja eelkõige 
sihtasutuse, EU-OSHA, Cedefopi, ETFi and EIGE vahel nii ELi ametite tulemuslikkuse 
arendamise võrgustiku raames kui ka väljaspool seda, mis võimaldab luua sünergiat 
ning vahetada ideid ja parimaid tavasid ning mille eesmärk on saavutada 
tasakaalustatum juhtimine, suurem tõhusus, väiksemad kulud ja suurem ametitevaheline 
sidusus; rõhutab, kui oluline on säilitada aktiivne koostöö kõigi osalejatega ja toetada 
nende tööd kestliku majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse, sotsiaaldialoogi ja partnerluse 
arendamisel; rõhutab vajadust parandada koostööd ametite ja liidu institutsioonide 
vahel, vältides selliste teenuste sisseostmist, mida nad suudavad ise pakkuda;

6. märgib sellega seoses, et Eurofoundi ja Cedefopi koostööd on hiljuti tugevdatud; 
väljendab heameelt selle üle, et Euroopa ettevõtete uuringu neljandat väljaannet 
haldasid ühiselt Cedefop ja Eurofound ning et lisaks kulude jagamisele kasutati 
tulemuste analüüsimisel mõlema ameti eksperditeadmisi ning et see aitab 
poliitikakujundajatel luua tõenduspõhist poliitikat, et parandada töötajate töötingimusi 
ja toetada ettevõtete jõudsat arengut;

7. märgib, et komisjon korraldas sihtasutuses koos Cedefopi, EU-OSHA ja ETFiga 
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ametitevahelise hindamise, mis avaldati 2019. aastal ja mille põhirõhk oli ametite 
tegevuse hindamisel; väljendab heameelt selle üle, et väljatöötamisel on tegevuskava, et 
võtta arvesse komisjoni üldiselt väga positiivse hindamisaruande järeldusi;

8. võtab teadmiseks sihtasutuse suurenenud töökoormuse ja sidusrühmade suuremad 
ootused ning rõhutab, kui oluline on tagada piisavad materiaalsed ja inimressursid, mis 
võimaldaksid sihtasutusel oma ülesandeid täiel määral täita, tagades üldiselt ametite 
eesõiguse eraõiguslike töövõtjate ees;

9. tunneb heameelt selle üle, et sihtasutus peab tähtsaks oma tegevuse majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust, et tagada kulutõhus ja keskkonnasõbralik 
töökeskkond ning kasutada avalikke hankeid kui olulist vahendit, millega oma 
tegevuses saavutada kõik kolm jätkusuutlikkuse kategooriat;

10. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et Eurofoundi tehtud eelkontrollid 
raamlepingu sõlminud töövõtja osutatud vahendusteenuste kohta ei olnud tulemuslikud, 
ning võtab teadmiseks ka kontrollikoja tähelepaneku, et sihtasutus peaks selliste 
lepingute alusel tehtavate maksete eelkontrolle kohandama ja tagama konkurentsipõhise 
menetluse kõigi hangete puhul; rõhutab, et institutsioonidevahelist lepingut juhtis 
Euroopa Komisjoni informaatika peadirektoraat (DG DIGIT) ning et Eurofound 
panustas ainult piiratud ulatuses hanke kavandamisse ega hinnastruktuuri kujundamisse, 
mis muutis teiste pakkujatega võrdlemise raskemaks; võtab sihtasutuse vastuse põhjal 
teadmiseks, et vastav raamleping oli aegunud ja uues lepingus pannakse suuremat rõhku 
ausa konkurentsi edendamisele ja selles on kontrollikoja tõstatatud küsimusi edukalt 
käsitletud;

11. väljendab heameelt asjaolu üle, et fond oli kontrollikoja varasemate aastate 
tähelepanekutega seotud parandusmeetmed lõpule viinud, kuid elektroonilise esitamise 
kasutuselevõtt oli veel pooleli;

12. märgib, et fond on koostanud tegevuskava vastuseks kolmele olulisele soovitusele 
parandusmeetmete kohta, mille siseauditi talitus esitas oma auditiaruandes 
„Tegevusprioriteetide seadmine ja (personali ja finants-) vahendite eraldamine 
Eurofoundis“;

13. rõhutab, et läbipaistvus ja kodanike teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on seisukohal, et ametite ressursside 
ja andmete kasutatavus ning kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et 
hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja kättesaadavaks tehakse ning 
mil määral on kodanikel lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada; tuletab meelde, et 
liikmesriigid saavad üldsuse teadlikkust selles küsimuses suurendada, töötades välja 
ulatusliku kava, mille kaudu jõuda suurema arvu liidu kodanikeni;

14. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi tegevdirektori tegevusele fondi 2018. aasta eelarve täitmisel.
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