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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące 
u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Eurofoundu za rok budżetowy 2018 są 
legalne i prawidłowe oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. 
została rzetelnie przedstawiona;

2. wyraża zadowolenie z bardzo pozytywnych wyników Fundacji – wskaźnik realizacji 
programu wyniósł 83 %, a wskaźnik wykonania budżetu – 99,6 % w 2018 r. (100 % w 
2017 r.);

3. podkreśla znaczenie wysokiej jakości prac Fundacji służących terminowemu 
dostarczaniu naukowo rzetelnej, bezstronnej i istotnej dla polityki wiedzy ogólnej i 
fachowej oraz empirycznie uzasadnionego wspierania rozwoju polityki europejskiej i 
decydentów politycznych w dziedzinach warunków życia i pracy, rynku pracy oraz 
stosunków pracy w całej Unii, a ponadto podkreśla znaczenie zachowania trójstronnego 
charakteru jej modelu zarządzania obejmującego organizacje pracodawców i 
pracowników, rządy wszystkich państw członkowskich oraz Komisję; ze szczególnym 
zadowoleniem przyjmuje opublikowanie sprawozdania przeglądowego Fundacji z 
najnowszego europejskiego badania jakości życia oraz publikacje Fundacji dotyczące 
przyszłości pracy i cyfryzacji, w szczególności w obszarze pracy za pośrednictwem 
platform internetowych;

4. podkreśla znaczenie wkładu Fundacji w rozwój narzędzi prognozowania i gromadzenia 
informacji w różnych dziedzinach, takich jak wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz jakość życia, 
przyszłość pracy, produkcja, cyfryzacja i praca za pośrednictwem platform 
internetowych;

5. docenia, że Fundacja wspiera związki zawodowe, organizacje pracodawców, rządy 
krajowe i instytucje europejskie oraz że współpracuje z innymi agencjami Unii 
działającymi w zakresie kompetencji DG ds. Zatrudnienia w obszarze zatrudnienia, 
spraw społecznych i włączenia społecznego, a w szczególności z EU-OSHA, 
Cedefopem, ETF i EIGE, w ramach i poza ramami sieci na rzecz rozwoju efektywności 
agencji Unii, ponieważ współpraca ta umożliwia tworzenie synergii oraz wymianę 
pomysłów i najlepszych praktyk, a także ma na celu osiągnięcie bardziej 
zrównoważonego zarządzania, większej wydajności, niższych kosztów i większej 
spójności między agencjami; podkreśla znaczenie podtrzymywania aktywnej 
współpracy z wszystkimi podmiotami oraz wspierania ich działań sprzyjających 
trwałemu wzrostowi, włączeniu społecznemu, dialogowi społecznemu i partnerstwu; 
podkreśla konieczność poprawy współpracy między agencjami a instytucjami Unii i 
unikania eksternalizacji usług, które mogą być świadczone przez agencje;

6. zauważa w związku z tym, że niedawno zacieśniono współpracę między Eurofoundem i 
Cedefopem; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Cedefop i Eurofound wspólnie 
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odpowiadały za czwarte wydanie europejskiego badania przedsiębiorstw oraz że 
dodatkową korzyścią, oprócz podziału kosztów, było połączenie wiedzy fachowej obu 
agencji podczas analizy ustaleń, która pomoże decydentom politycznym opracowywać 
empirycznie uzasadnione strategie polityczne z myślą o poprawie warunków pracy 
pracowników i wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw;

7. zauważa, że Komisja poddała Fundację zewnętrznej ocenie przekrojowej prowadzonej 
jednocześnie w Cedefopie, EU-OSHA i ETF, którą opublikowano w 2019 r. i podczas 
której skoncentrowano się na ocenie pracy tych agencji; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że trwają prace nad planem działania uwzględniającym ustalenia zawarte w 
ogólnie bardzo pozytywnym sprawozdaniu Komisji z oceny;

8. odnotowuje większe obciążenie pracą Fundacji i rosnące oczekiwania zainteresowanych 
podmiotów oraz podkreśla konieczność zapewnienia Fundacji wystarczających 
zasobów materialnych i kadrowych niezbędnych do właściwego wykonywania jej 
zadań, a jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę ogólnego zapewniania pierwszeństwa 
agencji przed wykonawcami prywatnymi;

9. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Fundacji w prowadzenie działań 
zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, 
przyczyniające się do tworzenia efektywnego pod względem kosztów i przyjaznego dla 
środowiska miejsca pracy, oraz wykorzystywanie zamówień publicznych jako ważnego 
instrumentu zapewniania zgodności działań Fundacji z wszystkimi trzema kategoriami 
zrównoważoności;

10. na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że przeprowadzone przez Eurofound 
kontrole ex ante w zakresie usług pośrednictwa świadczonych przez jednego z 
wykonawców umowy ramowej były nieskuteczne, a ponadto odnotowuje spostrzeżenie 
Trybunału, że Fundacja powinna zmodyfikować kontrole ex ante dotyczące płatności w 
ramach takich umów i dopilnować, by we wszystkich postępowaniach o udzielenie 
zamówienia stosowano procedurę konkurencyjną; podkreśla, że za umowę 
międzyinstytucjonalną odpowiadała DG DIGIT Komisji oraz że Fundacja była jedynie 
w ograniczonym stopniu zaangażowana w sformułowanie ww. umowy i jej struktury 
cenowej, co utrudniło porównanie z innymi oferentami; na podstawie odpowiedzi 
Fundacji zauważa, że odnośna umowa ramowa wygasła, a w nowej umowie 
przewidziano warunki sprzyjające w większym stopniu uczciwej konkurencji oraz 
skutecznie rozwiązano kwestie poruszone przez Trybunał;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja zakończyła działania naprawcze w 
związku z uwagami Trybunału z poprzednich lat, gdy trwał jeszcze proces 
wprowadzania systemu elektronicznego składania ofert;

12. zauważa, że Fundacja przygotowała plan działania w odpowiedzi na trzy ważne 
zalecenia dotyczące działań naprawczych wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego 
(IAS) w sprawozdaniu z audytu na temat ustalania priorytetów działań i alokacji 
zasobów (kadrowych i finansowych) w Eurofoundzie;

13. podkreśla, że przejrzystość i wiedza obywateli o istnieniu agencji są niezwykle istotne 
dla ich demokratycznej rozliczalności; uważa, że zasadnicze znaczenie mają 
użyteczność i łatwość korzystania z zasobów i danych agencji; w związku z tym wzywa 
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do oceny obecnego sposobu przedstawiania i udostępniania danych i zasobów oraz 
oceny, w jakim stopniu obywatele uważają, że dane można łatwo identyfikować, 
rozpoznawać i wykorzystywać; przypomina, że państwa członkowskie mogą 
upowszechniać wiedzę społeczeństwa na ten temat dzięki przygotowaniu 
kompleksowego planu dotarcia do większej liczby obywateli unijnych;

14. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z 
wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2018.
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