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Amendement 1
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt zijn tevredenheid uit over 
het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard 
dat de onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van Eurofound voor het 
begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig 
zijn en dat de financiële situatie van 
Eurofound per 31 december 2018 correct is 
weergegeven;

1. neemt kennis van het feit dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van Eurofound voor het 
begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig 
zijn en dat de financiële situatie van 
Eurofound per 31 december 2018 correct is 
weergegeven;

Or. it

Amendement 2
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn tevredenheid uit over 
het feit dat de uitvoering van de begroting 
in 2018 99,6 % bedroeg (100 % in 2017);

2. stelt vast dat de uitvoering van de 
begroting in 2018 99,6 % bedroeg (100 % 
in 2017);

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn tevredenheid uit over 
het feit dat de uitvoering van de begroting 
in 2018 99,6 % bedroeg (100 % in 2017);

2. spreekt zijn tevredenheid uit over 
de zeer goede prestaties van de Stichting, 
waarvan in 2018 het 
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uitvoeringspercentage 83 % bedroeg en de 
uitvoering van de begroting bijna 100 % 
bedroeg, te weten 99,6 % (100 % in 2017);

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn tevredenheid uit over 
het feit dat de uitvoering van de begroting 
in 2018 99,6 % bedroeg (100 % in 2017);

2. spreekt zijn tevredenheid uit over 
het feit dat de uitvoering van de begroting 
in 2018 99,6 % bedroeg (100 % in 2017) 
en het uitvoeringspercentage van het 
programma 83 % bedroeg;

Or. en

Amendement 5
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert het werk van Eurofound 
om kennis en deskundigheid ter 
beschikking te stellen om het beleid tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in de hele Unie te 
ondersteunen;

Schrappen

Or. it

Amendement 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert het werk van Eurofound 
om kennis en deskundigheid ter 
beschikking te stellen om het beleid tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in de hele Unie te 
ondersteunen;

3. waardeert het werk van Eurofound 
om wetenschappelijk verantwoorde, 
onbevooroordeelde, tijdige en 
beleidsrelevante kennis en deskundigheid 
ter beschikking te stellen om beter 
geïnformeerd beleid gericht op de 
opwaartse convergentie van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in de hele Unie te 
ondersteunen; is in het bijzonder 
ingenomen met de publicatie van het 
overzichtsverslag van de Stichting over de 
meest recente Europese enquête over de 
kwaliteit van leven (EQLS) en haar 
publicaties over de toekomst van werk en 
digitalisering, in het bijzonder op het 
gebied van platformwerk;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert het werk van Eurofound 
om kennis en deskundigheid ter 
beschikking te stellen om het beleid tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in de hele Unie te 
ondersteunen;

3. benadrukt het belang van het 
kwalitatief hoogstaande werk van 
Eurofound om kennis, deskundigheid en 
empirisch onderbouwde ondersteuning ter 
beschikking te stellen voor Europese 
beleidsontwikkeling en beleidsmakers op 
het gebied van levens- en 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt 
en arbeidsverhoudingen in de hele Unie, 
en het belang van het behouden van de 
tripartiete aard van haar bestuursmodel 
waarbij werkgevers- en 
werknemersorganisaties, overheden uit 
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alle lidstaten en de Europese Commissie 
zijn betrokken;

Or. en

Amendement 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert het werk van Eurofound 
om kennis en deskundigheid ter 
beschikking te stellen om het beleid tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in de hele Unie te 
ondersteunen;

3. waardeert het werk van Eurofound 
om kennis en deskundigheid ter 
beschikking te stellen om het beleid tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in de hele Unie te 
ondersteunen; benadrukt dat de 
agentschappen voldoende materiële en 
personele middelen moeten worden 
geboden zodat ze hun taken naar behoren 
kunnen uitvoeren en ze particuliere 
partijen voor kunnen blijven;

Or. en

Amendement 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat transparantie en 
bewustzijn bij de burgers over het bestaan 
van de agentschappen van essentieel 
belang zijn voor de democratische 
verantwoordingsplicht van de 
agentschappen; is van oordeel dat de 
bruikbaarheid en het gebruiksgemak van 
de middelen en gegevens van het 
agentschap van het hoogste belang zijn; 
dringt daarom aan op een beoordeling 
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van de manier waarop de middelen en 
gegevens momenteel worden weergegeven 
en beschikbaar worden gesteld, en in 
hoeverre burgers deze gemakkelijk te 
identificeren, herkennen en gebruiken 
vinden; brengt in herinnering dat 
lidstaten meer bewustzijn bij burgers 
kunnen creëren door een alomvattend 
plan te ontwikkelen om meer Unieburgers 
te bereiken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de bijdragen van 
Eurofound van belang zijn voor de 
ontwikkeling van instrumenten voor 
prognoses en het verzamelen van 
informatie op verschillende vlakken, zoals 
de uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten, het evenwicht tussen werk 
en privéleven en de kwaliteit van leven, 
productie, digitalisering en platformwerk;

Or. en

Amendement 11
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. waardeert de samenwerking van de 
Stichting met andere EU-agentschappen 
die onder de bevoegdheid van 

4. is van mening dat vanuit het 
oogpunt van de kosten en middelen de 
Stichting efficiënter moet samenwerken 
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DG Werkgelegenheid vallen; met andere EU-agentschappen die onder de 
bevoegdheid van DG Werkgelegenheid 
vallen;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. waardeert de samenwerking van de 
Stichting met andere EU-agentschappen 
die onder de bevoegdheid van 
DG Werkgelegenheid vallen;

4. waardeert de ondersteuning van de 
Stichting van vakbonden, 
werkgeversorganisaties, nationale 
overheden en Europese instellingen en 
haar samenwerking met andere EU-
agentschappen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
inclusie die onder de bevoegdheid van 
DG Werkgelegenheid vallen, en met name 
de samenwerking tussen de Stichting, EU-
OSHA, Cedefop, ETF en EIGE; 
benadrukt dat het belangrijk is de actieve 
samenwerking met alle actoren te 
handhaven en hun werkzaamheden op het 
gebied van de ontwikkeling van duurzaam 
concurrentievermogen, sociale inclusie, 
sociale dialoog en partnerschap te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. waardeert de samenwerking van de 4. waardeert de samenwerking van de 
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Stichting met andere EU-agentschappen 
die onder de bevoegdheid van 
DG Werkgelegenheid vallen;

Stichting met andere EU-agentschappen 
die onder de bevoegdheid van 
DG Werkgelegenheid vallen, binnen en 
buiten het kader van het netwerk voor de 
ontwikkeling van de prestaties van de EU-
agentschappen (EU Agencies 
Performance Development Network), 
waardoor het mogelijk is synergieën tot 
stand te brengen, ideeën en goede 
praktijken uit te wisselen en te streven 
naar een evenwichtiger bestuur, meer 
efficiëntie, lagere kosten en meer 
samenhang tussen de agentschappen; 
benadrukt dat de samenwerking tussen de 
agentschappen en de EU-instellingen 
moet worden verbeterd en de 
externalisering van de diensten die door 
hen kunnen worden geleverd moet 
worden voorkomen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. waardeert de inspanningen van 
Eurofound om operationele synergieën tot 
stand te brengen en overlappingen met 
andere agentschappen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
inclusie te voorkomen; merkt in dit 
verband op dat de samenwerking tussen 
Eurofound en Cedefop onlangs is 
versterkt; is verheugd dat de vierde 
Europese bedrijfsenquête gezamenlijk is 
beheerd door Cedefop en Eurofound en 
dat niet alleen de kosten zijn gedeeld, 
maar de analyse van de bevindingen baat 
heeft gehad bij de gecombineerde 
deskundigheid van de twee agentschappen 
en beleidsmakers zal ondersteunen bij het 
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opstellen van empirisch onderbouwd 
beleid voor betere arbeidsomstandigheden 
voor werknemers en het ondersteunen van 
bedrijven om te floreren;

Or. en

Amendement 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. neemt nota van de toegenomen 
werklast van de Stichting en de hogere 
verwachtingen van de belanghebbenden, 
en benadrukt dat het belangrijk is voor 
voldoende personele en financiële 
middelen te zorgen om de Stichting in 
staat te stellen haar taken volledig uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 16
Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat uit het verslag van de 
Rekenkamer blijkt dat de door Eurofound 
verrichte controles vooraf in het kader van 
door een kadercontractant geleverde derde 
diensten niet doeltreffend waren; betreurt 
ook de opmerking van de Rekenkamer dat 
de Stichting de controles vooraf op de 
betalingen in het kader van dergelijke 
contracten moet aanpassen en ervoor moet 
zorgen dat er voor alle aanbestedingen een 

5. merkt op dat uit het verslag van de 
Rekenkamer blijkt dat de door Eurofound 
verrichte controles vooraf in het kader van 
door een kadercontractant geleverde derde 
diensten niet doeltreffend waren; betreurt 
ook de opmerking van de Rekenkamer dat 
de Stichting de controles vooraf op de 
betalingen in het kader van dergelijke 
contracten moet aanpassen en ervoor moet 
zorgen dat er voor alle aanbestedingen een 
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op concurrentie gebaseerde procedure 
bestaat; maakt uit het antwoord van de 
Stichting op dat het desbetreffende 
kadercontract is verstreken en dat in het 
nieuwe contract de door de Rekenkamer 
aan de orde gestelde kwesties met succes 
zijn aangepakt;

op concurrentie gebaseerde procedure 
bestaat; maakt uit het antwoord van de 
Stichting op dat het desbetreffende 
kadercontract is verstreken en dat in het 
nieuwe contract de door de Rekenkamer 
aan de orde gestelde kwesties met succes 
zijn aangepakt; ziet in dat de Stichting 
slechts een beperkte inbreng heeft gehad 
in het ontwerp en de prijsstructuur van 
het betreffende contract, aangezien het 
een interinstitutioneel contract was onder 
leiding van DG DIGIT van de Commissie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat uit het verslag van de 
Rekenkamer blijkt dat de door Eurofound 
verrichte controles vooraf in het kader van 
door een kadercontractant geleverde derde 
diensten niet doeltreffend waren; betreurt 
ook de opmerking van de Rekenkamer dat 
de Stichting de controles vooraf op de 
betalingen in het kader van dergelijke 
contracten moet aanpassen en ervoor moet 
zorgen dat er voor alle aanbestedingen een 
op concurrentie gebaseerde procedure 
bestaat; maakt uit het antwoord van de 
Stichting op dat het desbetreffende 
kadercontract is verstreken en dat in het 
nieuwe contract de door de Rekenkamer 
aan de orde gestelde kwesties met succes 
zijn aangepakt;

5. betreurt dat uit het verslag van de 
Rekenkamer blijkt dat de door Eurofound 
verrichte controles vooraf in het kader van 
door een kadercontractant geleverde derde 
diensten niet doeltreffend waren; betreurt 
ook de opmerking van de Rekenkamer dat 
de Stichting de controles vooraf op de 
betalingen in het kader van dergelijke 
contracten moet aanpassen en ervoor moet 
zorgen dat er voor alle aanbestedingen een 
op concurrentie gebaseerde procedure 
bestaat; benadrukt dat de Europese 
Commissie de leiding had bij het 
interinstitutioneel contract en dat 
Eurofound geen inbreng had in het 
ontwerp van de aanbesteding, noch in het 
bepalen van de prijsstructuur, waardoor 
de vergelijking met andere aanbieders 
werd bemoeilijkt; maakt uit het antwoord 
van de Stichting op dat het desbetreffende 
kadercontract is verstreken en dat in het 
nieuwe contract eerlijke concurrentie 
beter wordt bevorderd en de door de 
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Rekenkamer aan de orde gestelde kwesties 
met succes zijn aangepakt;

Or. en

Amendement 18
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de 
Stichting de corrigerende maatregelen ten 
aanzien van de opmerkingen van de 
Rekenkamer van de voorgaande jaren heeft 
voltooid, terwijl de invoering van 
elektronische inschrijvingen nog aan de 
gang is;

6. merkt op dat de Stichting de 
corrigerende maatregelen ten aanzien van 
de opmerkingen van de Rekenkamer van 
de voorgaande jaren heeft voltooid, terwijl 
de invoering van elektronische 
inschrijvingen nog aan de gang is;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met de inzet van 
Eurofound voor de economische, sociale 
en ecologische duurzaamheid van haar 
werkzaamheden, waarbij zij voor een 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
werkomgeving zorgt, en voor het gebruik 
van openbare aanbestedingen als 
belangrijk instrument voor het bereiken 
van alle drie duurzaamheidscategorieën 
bij haar werkzaamheden;

Or. en
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Amendement 20
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat de Stichting evenals 
Cedefop, EU-OSHA en ETF onderwerp 
was van de externe evaluatie van de 
agentschappen door de Europese 
Commissie (die in 2019 is gepubliceerd), 
die zich toespitste op de beoordeling van 
de werkzaamheden van de 
agentschappen; is verheugd dat een 
actieplan in ontwikkeling is om gevolg te 
geven aan de bevindingen van een over 
het algemeen zeer positief 
evaluatieverslag van de Commissie;

Or. en

Amendement 21
Guido Reil

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. 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 2018.

8. beveelt op grond van de 
beschikbare gegevens aan de uitvoerend 
directeur van de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden geen kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van de Stichting voor het 
begrotingsjaar 2018.

Or. de



PE644.922v01-00 14/14 AM\1194706NL.docx

NL

Amendement 22
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. 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 2018.

8. beveelt op grond van de 
beschikbare gegevens aan de uitvoerend 
directeur van de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden geen kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van de Stichting voor het 
begrotingsjaar 2018.

Or. it


