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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 
2020 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van de Stichting per 
31 december 2020 correct is weergegeven; 

2. waardeert het kwalitatief hoogstaande werk van de Stichting om kennis te verbeteren en 
te verspreiden en empirisch onderbouwde expertise te verstrekken ter ondersteuning van 
de ontwikkeling van Europees beleid met betrekking tot de verbetering van levens- en 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen in Europa;

3. benadrukt het belang, de autonomie en de meerwaarde van de Stichting op haar 
kennisgebied;

4. is van mening dat de Stichting een cruciale rol kan spelen bij de verdere analyse van de 
toename van telewerk en de gevolgen daarvan voor het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, de verspreiding van beste 
praktijken en de beoordeling van mogelijke beleidsreacties; verheugt zich over het 
werkprogramma van de Stichting dat gericht is op de analyse van beleidsmogelijkheden 
voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en 
levensomstandigheden;

5. benadrukt dat er toereikende personele en financiële middelen moeten worden 
gewaarborgd zodat de Stichting haar werkprogramma met een zeer hoog 
uitvoeringspercentage ten uitvoer kan blijven leggen, zo ook in het licht van de grote 
uitdagingen die uitgaan van de veranderende arbeidswereld, het aangekondigde 
EU-actieplan inzake zorg, enz;

6. geeft blijk van grote erkenning voor de succesvolle aanpassing van Eurofound aan de 
moeilijke omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van COVID-19 en de waardevolle 
kennis en analyse die zijn verstrekt aan de beleidsmakers en belanghebbenden over de 
veranderingen die de pandemie heeft teweeggebracht in de arbeidswereld en de 
levenskwaliteit in het algemeen (telewerk, platformwerk, de groeiende ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en intergenerationele verschillen, het tekort aan 
arbeidskrachten, langdurige zorg, arbeidsverhoudingen, enz.); wijst ook op de impact van 
de pandemie op het werk van de Stichting vanwege de ingrijpende wijziging van het 
geplande veldwerk voor de zevende Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, 
waardoor de mogelijkheid tot een trendanalyse van de arbeidsomstandigheden over meer 
dan twintig jaar verstoord werd;

7. verheugt zich over het werk van de Stichting om de impact op leven en werken in de EU 
gedurende de COVID-19-pandemie te analyseren door middel van haar e-enquête 
“Leven, werken en COVID-19” en het verslag over de gevolgen van COVID-19 voor 
jongeren in de EU;
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8. neemt kennis van de aanslepende onregelmatige betalingen in 2020 bij de 
aanbestedingsprocedures voor de elektriciteitsvoorziening en de renovatie van de 
sanitaire voorzieningen in het begrotingsjaar 2019, waarbij het om bedragen ging van 
62 470 EUR voor het elektriciteitscontract en 174 730 EUR voor het renovatiecontract; 
merkt verder op dat de laatste betaling voor de renovatie van de sanitaire voorzieningen 
in 2020 werd uitgevoerd;

9. leidt uit het antwoord van de Stichting af dat zij de opmerkingen van de Europese 
Rekenkamer heeft geaccepteerd en dat er twee betalingen verricht moesten worden in 
samenhang met twee onregelmatige aanbestedingsprocedures als een rechtstreeks gevolg 
van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedures; stelt met tevredenheid vast dat de 
Stichting de bevindingen van de Rekenkamer van het vorige jaar heeft geaccepteerd en 
de maatregelen heeft ingevoerd door begin 2021 een nieuwe aanbesteding voor het 
elektriciteitscontract uit te schrijven;

10. stelt vast dat de Rekenkamer melding heeft gemaakt van tekortkomingen bij de interne 
controle met betrekking tot “gevoelige functies” en aanverwante risicobeperkende 
controles, waarbij werd vastgesteld dat de inventaris van gevoelige functies achterhaald 
was en niet langer de huidige interne organisatie van de Stichting weergaf; is echter 
tevreden dat op 23 juni 2021 de laatste hand werd gelegd aan een nieuw beleid inzake 
gevoelige functies naar aanleiding van de controle van de Rekenkamer die in het 
eindverslag van de Rekenkamer was opgenomen;

11. waardeert de steun van Eurofound aan vakbonden, werkgeversorganisaties, nationale 
regeringen en Europese instellingen en haar samenwerking met andere agentschappen 
van de Unie op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie die onder de 
bevoegdheid van DG Werkgelegenheid vallen;

12. verheugt zich over de inzet van Eurofound voor onderzoek en analyse op het gebied van 
digitale en groene transities en is van mening dat de Stichting in haar toekomstige 
werkprogramma’s de beleidsopties inzake de sociaaleconomische impact van de digitale 
en groene transities moet beoordelen en analyseren;

13. waardeert de op de versterking van de onderlinge synergieën gerichte samenwerking van 
de Stichting met DG EMPL en alle betrokken EU-agentschappen, zoals Cedefop, EIGE, 
ETF, FRA, EU-OSHA en EEA, maar benadrukt tegelijkertijd dat het belangrijk is dat 
Eurofound onafhankelijk blijft van de andere EU-agentschappen; is verheugd over de 
actieve deelname van de Stichting aan het netwerk van EU-agentschappen (EUAN);

14. is verheugd over het feit dat de Stichting, in reactie op de twee opmerkingen van de 
Rekenkamer uit 2019, bezig is met het uitvoeren van maatregelen; stelt met bezorgdheid 
het veranderde gewicht van bepaalde begrotingstitels vast, die voornamelijk het gevolg 
zijn van stijgende prijzen in het gastland, en roept de Commissie en de 
begrotingsautoriteit op gepaste maatregelen te nemen om het gedeelte van de operationele 
uitgaven van de begroting van Eurofound in stand te houden;

15. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan de uitvoerend directeur van de 
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 
2020.
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