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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 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;

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

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;

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

5. betreurt dat uit het verslag van de Rekenkamer blijkt dat de door Eurofound verrichte 
controles vooraf op 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;

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;

7. stelt vast dat de Stichting een actieplan heeft opgesteld naar aanleiding van de drie 
belangrijke aanbevelingen voor corrigerende maatregelen die de IAS heeft gedaan in 
haar controleverslag over de prioritering van activiteiten en de toewijzing van 
(personele en financiële) middelen aan Eurofound;

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.


