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Tarkistus 1
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, 
jonka mukaan Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön varainhoitovuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että säätiön 
taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 
2018 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

1. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen, 
jonka mukaan Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön varainhoitovuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että säätiön 
taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 
2018 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

Or. it

Tarkistus 2
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on tyytyväinen siihen, että 
talousarvion toteutusaste oli 99,6 prosenttia 
vuonna 2018 (100 prosenttia vuonna 
2017);

2. panee merkille, että talousarvion 
toteutusaste oli 99,6 prosenttia vuonna 
2018 (100 prosenttia vuonna 2017);

Or. it

Tarkistus 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on tyytyväinen siihen, että 2. on tyytyväinen säätiön erittäin 
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talousarvion toteutusaste oli 99,6 prosenttia 
vuonna 2018 (100 prosenttia vuonna 
2017);

myönteiseen tulokseen, joka ilmenee siitä, 
että toteuttamisaste oli 83 prosenttia ja 
talousarvion toteutusaste oli vuonna 2018 
liki 100 prosenttia eli 99,6 prosenttia (100 
prosenttia vuonna 2017);

Or. en

Tarkistus 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on tyytyväinen siihen, että 
talousarvion toteutusaste oli 99,6 prosenttia 
vuonna 2018 (100 prosenttia vuonna 
2017);

2. on tyytyväinen siihen, että 
talousarvion toteutusaste oli 99,6 prosenttia 
vuonna 2018 (100 prosenttia vuonna 2017) 
ja että ohjelmien toteuttamisaste oli 83 
prosenttia;

Or. en

Tarkistus 5
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön työtä tiedon ja 
asiantuntemuksen tarjoamiseksi, jotta 
voidaan tukea elin- ja työolojen 
parantamiseen kaikkialla unionissa 
tähtäävää politiikkaa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 6
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Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön työtä tiedon ja 
asiantuntemuksen tarjoamiseksi, jotta 
voidaan tukea elin- ja työolojen 
parantamiseen kaikkialla unionissa 
tähtäävää politiikkaa;

3. arvostaa Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön työtä 
tieteellisesti perustellun, riippumattoman, 
oikea-aikaisen ja politiikan kannalta 
tarkoituksenmukaisen tiedon ja 
asiantuntemuksen tarjoamiseksi, jotta 
voidaan tukea elin- ja työolojen 
lähentymiseen ylöspäin kaikkialla 
unionissa tähtäävää, aiempaa enemmän 
tietoon pohjautuvaa politiikkaa; 
suhtautuu erityisen myönteisesti säätiön 
julkaisemaan katsaukseen uusimmasta 
Euroopan elämänlaatututkimuksesta 
(EQLS) sekä säätiön julkaisuihin, joissa 
tarkastellaan työn tulevaisuutta ja 
digitalisaatiota erityisesti alustatyön 
alalla;

Or. en

Tarkistus 7
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön työtä tiedon ja 
asiantuntemuksen tarjoamiseksi, jotta 
voidaan tukea elin- ja työolojen 
parantamiseen kaikkialla unionissa 
tähtäävää politiikkaa;

3. korostaa Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön laadukkaan 
työn merkitystä tiedon, asiantuntemuksen 
ja näyttöön perustuvan tuen tarjoamisessa 
unionin toimintapolitiikan kehittämiselle 
ja päättäjille elin- ja työolojen, 
työmarkkinoiden ja 
työmarkkinasuhteiden aloilla kaikkialla 
unionissa, ja painottaa, että on tärkeää 
säilyttää säätiön hallintomallin 
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kolmikantaluonne, joka muodostuu 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, 
kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten sekä 
komission edustajista;

Or. en

Tarkistus 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön työtä tiedon ja 
asiantuntemuksen tarjoamiseksi, jotta 
voidaan tukea elin- ja työolojen 
parantamiseen kaikkialla unionissa 
tähtäävää politiikkaa;

3. arvostaa Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön työtä tiedon ja 
asiantuntemuksen tarjoamiseksi, jotta 
voidaan tukea elin- ja työolojen 
parantamiseen kaikkialla unionissa 
tähtäävää politiikkaa; korostaa tarvetta 
tarjota virastoille riittävästi aineellisia ja 
henkilöresursseja, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä asianmukaisesti ja jotta 
samalla voidaan varmistaa niiden 
ensisijaisuus suhteessa yksityisiin 
toimeksisaajiin;

Or. en

Tarkistus 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että avoimuus ja 
kansalaisten tietoisuus virastojen 
olemassaolosta ovat keskeisiä tekijöitä 
virastojen demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää 
ensiarvoisen tärkeänä virastojen 
resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja 
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helppokäyttöisyyttä; kehottaa siksi 
arvioimaan, miten tietoja ja resursseja 
tällä hetkellä esitellään ja asetetaan 
saataville ja missä määrin ne ovat 
kansalaisten mielestä helposti 
yksilöitävissä, tunnistettavissa ja 
käytettävissä; muistuttaa, että jäsenvaltiot 
voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta tältä 
osin laatimalla kattavan suunnitelman 
yhä useamman unionin kansalaisen 
tavoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa säätiön antaman 
panoksen merkitystä ennustevälineiden 
kehittämisessä ja tiedonkeruussa eri 
aloilla, kuten Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpano, työ- ja 
yksityiselämän tasapaino ja elämänlaatu, 
työn tulevaisuus, valmistusteollisuus, 
digitalisaatio ja alustatyö;

Or. en

Tarkistus 11
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvostaa säätiön yhteistyötä 
muiden työllisyyden pääosaston 
vastuualueeseen kuuluvien EU:n 

4. katsoo, että säätiön on tehostettava 
toimintaansa suhteessa muihin 
työllisyyden pääosaston vastuualueeseen 
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virastojen kanssa; kuuluviin EU:n virastoihin kustannusten 
ja resurssien osalta;

Or. it

Tarkistus 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvostaa säätiön yhteistyötä muiden 
työllisyyden pääosaston vastuualueeseen 
kuuluvien EU:n virastojen kanssa;

4. arvostaa säätiön tukea 
ammattiliitoille, työnantajajärjestöille, 
kansallisille hallituksille ja unionin 
toimielimille sekä sen yhteistyötä muiden 
työllisyyden, sosiaaliasioiden ja 
osallisuuden aloilla toimivien, 
työllisyyden pääosaston vastuualueeseen 
kuuluvien EU:n virastojen kanssa ja 
erityisesti säätiön, EU-OSHAn, 
Cedefopin, Euroopan koulutussäätiön ja 
EIGEn välistä yhteistyötä; korostaa, että 
on tärkeää pitää yllä aktiivista yhteistyötä 
kaikkien toimijoiden kanssa ja tukea 
niiden toimintaa kestävän kilpailukyvyn, 
sosiaalisen osallisuuden, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja 
kumppanuuden kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. arvostaa säätiön yhteistyötä muiden 
työllisyyden pääosaston vastuualueeseen 

4. arvostaa säätiön yhteistyötä muiden 
työllisyyden pääosaston vastuualueeseen 
kuuluvien EU:n virastojen kanssa 
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kuuluvien EU:n virastojen kanssa; virastojen toiminnan kehittämisverkoston 
puitteissa sekä sen ulkopuolella, ja toteaa, 
että se mahdollistaa synergioiden 
luomisen ja ideoiden ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdon ja että sen avulla 
pyritään tasapainottamaan hallinnointia, 
parantamaan tehokkuutta, vähentämään 
kustannuksia ja lisäämään virastojen 
keskinäistä johdonmukaisuutta; korostaa, 
että virastojen ja unionin toimielinten 
välistä yhteistyötä on parannettava ja että 
on vältettävä ulkoistamasta palveluja, 
joita ne voivat tarjota;

Or. en

Tarkistus 14
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. arvostaa Eurofoundin pyrkimyksiä 
luoda toiminnallisia synergioita ja välttää 
päällekkäisyyksiä muiden työllisyyden, 
sosiaaliasioiden ja osallisuuden aloilla 
toimivien virastojen kanssa; panee tässä 
yhteydessä merkille, että Eurofoundin ja 
Cedefopin välistä yhteistyötä on hiljan 
vahvistettu; pitää myönteisenä, että 
Cedefop ja Eurofound vastasivat yhdessä 
neljännen Euroopan yritystutkimuksen 
hallinnoimisesta ja että kulujen 
jakamisen lisäksi näiden kahden viraston 
asiantuntemuksen yhdistämistä 
hyödynnettiin tulosten arvioimisessa ja 
sen avulla voidaan avustaa päättäjiä 
vahvistamaan näyttöön perustuvia 
toimintapolitiikkoja, joilla kohennetaan 
työntekijöiden työoloja ja tuetaan 
yritysten menestymispyrkimyksiä;

Or. en
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Tarkistus 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee merkille säätiön työmäärän 
ja sidosryhmien odotusten lisääntymisen 
ja korostaa, että on tärkeää varmistaa 
henkilöstön ja taloudellisten resurssien 
riittävyys, jotta säätiö voi hoitaa 
tehtävänsä täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 16
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 
käy ilmi, että Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön suorittamat 
ennakkotarkastukset puitesopimuksen 
toimeksisaajan tarjoamien 
välityspalvelujen yhteydessä eivät olleet 
vaikuttavia, ja pitää valitettavana myös 
tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, 
jonka mukaan säätiön olisi mukautettava 
tällaisiin sopimuksiin perustuvia maksuja 
koskevia ennakkotarkastuksia ja 
varmistettava, että kaikki hankinnat 
kilpailutetaan; panee säätiön vastauksesta 
merkille, että asiaa koskevan 
puitesopimuksen voimassaolo oli päättynyt 
ja että uudella sopimuksella oli onnistuttu 
ratkaisemaan tilintarkastustuomioistuimen 
esiin tuomat ongelmat;

5. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksesta, että Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön suorittamat 
ennakkotarkastukset puitesopimuksen 
toimeksisaajan tarjoamien 
välityspalvelujen yhteydessä eivät olleet 
vaikuttavia, ja panee merkille myös 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen, jonka mukaan säätiön olisi 
mukautettava tällaisiin sopimuksiin 
perustuvia maksuja koskevia 
ennakkotarkastuksia ja varmistettava, että 
kaikki hankinnat kilpailutetaan; panee 
säätiön vastauksesta merkille, että asiaa 
koskevan puitesopimuksen voimassaolo oli 
päättynyt ja että uudella sopimuksella oli 
onnistuttu ratkaisemaan 
tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomat 
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ongelmat; toteaa, että säätiön panos oli 
vähäinen kyseisen sopimuksen 
suunnittelussa ja sen 
hinnoittelurakenteesta päättämisessä, sillä 
kyse oli komission tietotekniikan 
pääosaston johdolla tehdystä toimielinten 
välisestä sopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 17
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 
käy ilmi, että Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön suorittamat 
ennakkotarkastukset puitesopimuksen 
toimeksisaajan tarjoamien 
välityspalvelujen yhteydessä eivät olleet 
vaikuttavia, ja pitää valitettavana myös 
tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, 
jonka mukaan säätiön olisi mukautettava 
tällaisiin sopimuksiin perustuvia maksuja 
koskevia ennakkotarkastuksia ja 
varmistettava, että kaikki hankinnat 
kilpailutetaan; panee säätiön vastauksesta 
merkille, että asiaa koskevan 
puitesopimuksen voimassaolo oli päättynyt 
ja että uudella sopimuksella oli onnistuttu 
ratkaisemaan tilintarkastustuomioistuimen 
esiin tuomat ongelmat;

5. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 
käy ilmi, että Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön suorittamat 
ennakkotarkastukset puitesopimuksen 
toimeksisaajan tarjoamien 
välityspalvelujen yhteydessä eivät olleet 
vaikuttavia, ja pitää valitettavana myös 
tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, 
jonka mukaan säätiön olisi mukautettava 
tällaisiin sopimuksiin perustuvia maksuja 
koskevia ennakkotarkastuksia ja 
varmistettava, että kaikki hankinnat 
kilpailutetaan; korostaa, että toimielinten 
välinen sopimus tehtiin komission 
johdolla ja että Eurofound ei osallistunut 
tarjouskilpailun suunnitteluun eikä 
sopimuksen hinnoittelurakenteen 
määrittelyyn, minkä johdosta tarjoajien 
vertaileminen oli vaikeampaa; panee 
säätiön vastauksesta merkille, että asiaa 
koskevan puitesopimuksen voimassaolo oli 
päättynyt ja että uudella sopimuksella 
edistetään tehokkaammin reilua kilpailua 
ja sillä on onnistuttu ratkaisemaan 
tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomat 
ongelmat;
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Or. en

Tarkistus 18
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on tyytyväinen siihen, että säätiö 
oli toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
aiempina vuosina esittämiin huomautuksiin 
liittyvät korjaavat toimet, vaikkakin 
tarjousten sähköisen jättämisen 
käyttöönotto on edelleen kesken;

6. toteaa, että säätiö oli toteuttanut 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina 
vuosina esittämiin huomautuksiin liittyvät 
korjaavat toimet, vaikkakin tarjousten 
sähköisen jättämisen käyttöönotto on 
edelleen kesken;

Or. it

Tarkistus 19
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisenä Eurofoundin 
sitoutumista toimintojensa taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvään 
kestävyyteen, millä se varmistaa 
tarjoamiensa työpaikkojen 
kustannustehokkuuden ja 
ympäristöystävällisyyden, ja on 
tyytyväinen siihen, että Eurofound käyttää 
julkisia hankintoja tärkeänä välineenä 
näiden kestävyyden kolmen eri alalajin 
saavuttamiseksi toiminnoissaan;

Or. en

Tarkistus 20
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. panee merkille, että säätiöstä sekä 
Cedefopista, EU-OSHAsta ja Euroopan 
koulutussäätiöstä tehtiin (vuonna 2019 
julkistettu) ulkoinen monta virastoa 
kattava komission arviointi, jossa 
keskityttiin arvioimaan virastojen työtä; 
pitää myönteisenä, että valmisteilla on 
toimintasuunnitelma, jolla puututaan 
komission laatimassa, kaiken kaikkiaan 
hyvin myönteisessä 
arviointikertomuksessa esitettyihin 
havaintoihin;

Or. en

Tarkistus 21
Guido Reil

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön johtajalle 
myönnetään vastuuvapaus säätiön 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

8. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön johtajalle ei 
myönnetä vastuuvapautta säätiön 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

Or. de

Tarkistus 22
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön johtajalle 
myönnetään vastuuvapaus säätiön 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

8. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön johtajalle ei 
myönnetä vastuuvapautta säätiön 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

Or. it


