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EL

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 ικανοποίηση διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις υποκείμενες 
πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2018 νόμιμες 
και κανονικές και εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις Δευτέρα, 31 
Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 99,6 % το 2018 (100 % το 2017)·

3. εκφράζει την εκτίμησή του για το έργο του Eurofound το οποίο συνίσταται στην 
παροχή γνώσεων και πραγματογνωσίας με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση·

4. εκφράζει την εκτίμησή του για τη συνεργασία του Ιδρύματος με άλλους οργανισμούς 
της ΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΔ Απασχόλησης·

5. σημειώνει με λύπη του ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εκ 
των προτέρων έλεγχοι που διενήργησε το Eurofound στο πλαίσιο υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης που παρασχέθηκαν από ανάδοχο δεν ήταν αποτελεσματικοί και 
σημειώνει επίσης την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το Ίδρυμα θα πρέπει 
να προσαρμόζει τους εκ των προτέρων ελέγχους των πληρωμών στο πλαίσιο των εν 
λόγω συμβάσεων και να διασφαλίζει την ύπαρξη ανταγωνιστικής διαδικασίας για όλες 
τις δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ιδρύματος, ότι η 
αντίστοιχη σύμβαση πλαίσιο είχε λήξει και ότι η νέα σύμβαση είχε αντιμετωπίσει με 
επιτυχία τα ζητήματα που έθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα είχε ολοκληρώσει τις 
διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου των 
προηγούμενων ετών, ενώ η εισαγωγή της ηλεκτρονικής υποβολής εξακολουθούσε να 
βρίσκεται σε εξέλιξη·

7. σημειώνει ότι το Ίδρυμα είχε καταρτίσει σχέδιο δράσης ως απάντηση στις τρεις 
σημαντικές συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες τις οποίες διατύπωσε η IAS στην 
έκθεση ελέγχου της «Prioritisation of activities and allocation of resources (HR and 
financial) in Eurofound»·

8. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2018.


