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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε τις 
υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 
2019 νόμιμες και κανονικές, και εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 31 
Δεκεμβρίου 2019 περιγράφεται με πιστότητα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 99,9 % το 2019 (συγκριτικά με 99,96 % το 2018)· 
αναγνωρίζει τις επιτυχείς προσπάθειες του Ιδρύματος για βέλτιστη χρήση των πόρων 
στο πλαίσιο αυτό·

3. εκτιμά το έργο υψηλής ποιότητας του Ιδρύματος όσον αφορά την ενίσχυση και τη 
διάδοση γνώσεων, καθώς και την παροχή στήριξης βάσει στοιχείων και 
εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων 
σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτό, να συνεχίσει να 
συνεργάζεται το Ίδρυμα με διάφορους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες υψηλής 
ειδίκευσης· τονίζει τη σημασία, την αυτονομία και την προστιθέμενη αξία του 
Ιδρύματος στον τομέα της πραγματογνωσίας του· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν 
επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που θα επιτρέψουν στο Ίδρυμα να 
συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα εργασίας του με πολύ υψηλό ποσοστό 
ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων·

4. εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για την πρόσφατη ηλεκτρονική έρευνα του 
Ιδρύματος «Ζωή, εργασία και COVID-19», η οποία έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις 
εκτεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας, στις 
εργασιακές συνθήκες και στην ποιότητα ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι το 
Ίδρυμα μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην περαιτέρω ανάλυση της αύξησης της 
τηλεργασίας και των συναφών επιπτώσεων στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, καθώς και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας, στη διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών και στην αξιολόγηση πιθανών πολιτικών μέτρων· πιστεύει ότι το 
Ίδρυμα, στο μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας του, θα πρέπει να αναλύει, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, επιλογές πολιτικής για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εποχικών και άλλων μετακινούμενων 
εργαζομένων·

5. τονίζει ότι, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογεί το σχέδιο δράσης της για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να προβλέπει την έγκρισή του κατά τη σύνοδο κορυφής του Πόρτο τον 
Μάιο του 2021, η έρευνα του Eurofound αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της 
κοινωνικής διάστασης της ΕΕ και προτείνει τη συμπλήρωση του κοινωνικού πίνακα 
αποτελεσμάτων που συνοδεύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με 
πρόσθετους δείκτες οι οποίοι καλύπτουν την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες, τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής 
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πρόνοιας και τη δίκαιη κινητικότητα· τονίζει ότι το Eurofound θα πρέπει να διαθέτει 
τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των εν λόγω δεικτών·

6. εκτιμά τη στήριξη του Ιδρύματος προς τους κοινωνικούς εταίρους, τις εθνικές 
κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και τη στενή συνεργασία του με 
άλλους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως με το Cedefop, το EIGE, το ETF, τον FRA και 
τον EU-OSHA, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ τους· θεωρεί 
σημαντική την ενεργό συμμετοχή του Ιδρύματος στο δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών με 
γεωγραφική εγγύτητα ή παρόμοιες επιχειρησιακές απαιτήσεις·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Eurofound έχει επεκτείνει εδώ και 
χρόνια τη συνεργασία του πέραν των οργανισμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
ΓΔ EMPL στο πλαίσιο του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (EUAN), 
συμπεριλαμβανομένου του EIGE και του FRA, για τα οποία η κοινή χρήση υπηρεσιών 
αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εδώ και πολλά χρόνια με σκοπό τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής συνεργασίας·

8. τονίζει ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ανεξάρτητο το Eurofound από τους άλλους 
οργανισμούς της ΕΕ, αλλά σε στενή συνεργασία με αυτούς, προκειμένου να συνεχίσει 
να παρέχει προστιθέμενη αξία·

9. σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τη 
σύμβαση-πλαίσιο ανώτατου ποσού 170 000 EUR για την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας, το Ίδρυμα χρησιμοποίησε διαδικασία με διαπραγμάτευση με έναν μόνο 
υποψήφιο λόγω εσφαλμένης ερμηνείας του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα παράτυπες σχετικές συμβάσεις και συναφείς πληρωμές· συνάγει από 
την απάντηση του Ιδρύματος ότι αποδέχεται την παρατήρηση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και ότι έχει συνεπώς σχεδιάσει τη νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για 
τις αρχές του 2021 με τρόπο ώστε αυτή να έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα·

10. σημειώνει με λύπη του, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον 
αφορά μια άλλη σύμβαση-πλαίσιο, το Ίδρυμα θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει 
ανοικτή διαδικασία αντί της διαδικασίας με διαπραγμάτευση που αιτιολογήθηκε από το 
Ίδρυμα βάσει υποτιμημένου προϋπολογισμού· συνάγει από την απάντηση του 
Ιδρύματος ότι προέβη σε έλεγχο της τοπικής αγοράς, βάσει του προϋπολογισμού για 
την παροχή επαγγελματικών συμβουλών, δημοσίευσε δημόσια προκήρυξη για τη 
σύμβαση και δημοσίευσε ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα·

11. παροτρύνει το Eurofound να επιτύχει τον στόχο του για πιστοποίηση EMAS (σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ) έως το 2022·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα ολοκλήρωσε τα διορθωτικά 
μέτρα σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου από προηγούμενα έτη· 
σημειώνει ότι το Ίδρυμα βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης δράσεων 
ανταποκρινόμενο στις συστάσεις της Επιτροπής οι οποίες διατυπώθηκαν με βάση την 
εξωτερική διυπηρεσιακή αξιολόγηση που καλύπτει την περίοδο 2012-2016 και 
αναμένει τις σχετικές εκθέσεις του Ιδρύματος στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
για το 2020·



AD\1221570EL.docx 5/7 PE660.375v02-00

EL

13. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στην εκτελεστική 
διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2019.
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