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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuodelta 2019 annetun tilinpäätöksen 
perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön taloudellisesta 
asemasta 31. joulukuuta 2019 on annettu riittävät ja oikeat tiedot;

2. on tyytyväinen siihen, että talousarvion toteutusaste oli 99,9 prosenttia vuonna 2019 
(99,96 prosenttia vuonna 2018); panee tässä yhteydessä merkille säätiön 
menestyksekkäät toimet, joilla on pyritty hyödyntämään resursseja parhaalla 
mahdollisella tavalla;

3. arvostaa säätiön erittäin laadukasta työtä tietämyksen lisäämiseksi ja jakamiseksi sekä 
näyttöön perustuvan tuen ja asiantuntemuksen tarjoamiseksi unionin toimintapolitiikan 
kehittämiselle elin- ja työolojen, työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhteiden aloilla 
kaikkialla unionissa; katsoo tässä yhteydessä olevan olennaisen tärkeää, että säätiö 
jatkaa yhteistyötä erilaisten erittäin pätevien ulkoisten asiantuntijoiden kanssa; korostaa 
säätiön merkitystä, riippumattomuutta ja lisäarvoa sen erityisalalla; korostaa, että on 
varmistettava riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, joiden turvin säätiö voi edelleen 
panna työohjelmaansa täytäntöön niin, että toiminnan toteutusaste pysyy erittäin 
korkeana;

4. pitää myönteisenä erityisesti säätiön äskettäistä elämistä ja työskentelyä covid-19-
pandemian aikana koskevaa verkkokyselytutkimusta ”Living, working and COVID-19”, 
jossa pyrittiin selvittämään covid-19-pandemian pitkän aikavälin vaikutuksia 
työmarkkinoihin, työoloihin ja elämänlaatuun kaikkialla unionissa; katsoo, että säätiöllä 
voi olla ratkaiseva rooli analysoitaessa edelleen etätyön lisääntymistä ja sen vaikutusta 
työ- ja yksityiselämän tasapainoon ja työolojen laatuun sekä jaettaessa parhaita 
käytäntöjä ja arvioitaessa mahdollisia politiikkatoimia; katsoo, että säätiön olisi 
tulevassa työohjelmassaan analysoitava yhteistyössä Euroopan työviranomaisen kanssa 
vaihtoehtoisia toimintatapoja kausityöntekijöiden ja muiden liikkuvien työntekijöiden 
työ- ja elinolojen parantamiseksi;

5. korostaa, että Euroopan komission käynnistäessä Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman, jonka Eurooppa-neuvoston on 
tarkoitus hyväksyä toukokuussa 2021 järjestettävässä Porton huippukokouksessa, 
säätiön tutkimus osoittaa unionin sosiaalisen ulottuvuuden monimutkaisuuden ja siitä 
ilmenee, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyvää sosiaali-indikaattorien 
tulostaulua olisi täydennettävä lisäindikaattoreilla, jotka kattavat työn laadun, 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhtäläiset mahdollisuudet, vahvat 
sosiaaliturvajärjestelmät ja oikeudenmukaisen liikkuvuuden; korostaa, että säätiöllä olisi 
oltava asianmukaiset rahoitus- ja henkilöresurssit kyseisten indikaattorien 
kehittämiseksi edelleen;

6. arvostaa säätiön tukea työmarkkinaosapuolille, kansallisille hallituksille ja unionin 
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toimielimille ja sen muiden unionin virastojen ja erityisesti Cedefopin, EIGE:n, ETF:n, 
FRA:n sekä EU-OSHA:n kanssa tekemää tiivistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on 
vahvistaa niiden välisiä synergioita; pitää tärkeänä, että säätiö osallistuu aktiivisesti 
unionin virastojen verkostoon, mukaan lukien palvelujen jakaminen maantieteellisesti 
toisiaan lähellä sijaitsevien tai toiminnallisilta vaatimuksiltaan samankaltaisten 
virastojen kesken;

7. pitää myönteisenä, että säätiö on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä muidenkin kuin 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimialaan kuuluvien virastojen kanssa 
unionin virastojen verkostossa, mukaan lukien EIGE ja FRA, joiden osalta palvelujen 
jakaminen on ollut useita vuosia strateginen painopiste tehokkaan yhteistyön 
varmistamiseksi;

8. korostaa olevan tärkeää, että säätiö pysyy riippumattomana muista unionin virastoista 
mutta tekee tiivistä yhteistyötä niiden kanssa, jotta voidaan edelleen varmistaa lisäarvon 
luominen;

9. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan säätiö tulkitsi 
väärin varainhoitoasetusta ja sovelsi sen vuoksi neuvottelumenettelyä, jossa oli yksi 
ainoa ehdokas, tehdessään enintään 170 000 euron arvoisen sähköntoimitusta koskevan 
puitesopimuksen, minkä seurauksena siihen liittyvät sopimukset ja maksut olivat 
sääntöjenvastaisia; panee säätiön vastauksesta merkille, että säätiö hyväksyy 
tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, minkä vuoksi vuoden 2021 alussa 
järjestettävän uuden tarjousmenettelyn on tarkoitus perustua kilpailuun;

10. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan säätiön olisi 
pitänyt käyttää erään toisen puitesopimuksen osalta avointa menettelyä sen sijaan, että 
se käytti neuvottelumenettelyä perustellen sen määrärahoilla, joiden määrä aliarvioitiin; 
panee säätiön vastauksesta merkille, että se kartoitti paikallisia markkinoita, vahvisti 
määrärahat ammattilaisten neuvojen perusteella, ilmoitti sopimuksesta julkisesti ja 
julkaisi ilmoituksen tehdystä sopimuksesta virallisessa lehdessä;

11. kehottaa säätiötä saavuttamaan tavoitteensa eli ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmän (EMAS) sertifioinnin saamisen vuoteen 2022 mennessä;

12. pitää myönteisenä, että säätiö on saattanut päätökseen korjaavat toimet 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten johdosta; 
panee merkille, että säätiö on toteuttamassa toimia niiden komission suositusten vuoksi, 
jotka annettiin kautta 2012–2016 koskevan useamman viraston kattavan ulkoisen 
arvioinnin perusteella, ja odottaa säätiön raportoivan tästä vuoden 2020 vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan;

13. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019.
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