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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2019. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a 
Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2019. december 31-i 
pénzügyi helyzetről valós képet adtak;

2. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a költségvetés végrehajtási 
aránya 2019-ben 99,9% volt (2018-ban 99,96%);

3. elismeri az alapítvány arra irányuló munkáját, hogy bővítse és terjessze az ismereteket, 
valamint bizonyítékokat és szakértelmet biztosítson az Unión belüli élet- és 
munkakörülmények javítására irányuló szakpolitikák támogatásához;

4. nagyra értékeli az alapítvány szoros együttműködését más uniós ügynökségekkel, 
különösen a Cedefoppal, az EIGE-vel, az ETF-fel, a FRA-val és az EU-OSHA-val, 
amelynek célja a köztük lévő szinergiák erősítése; fontosnak tartja az alapítvány aktív 
részvételét az uniós ügynökségek hálózatában, többek között a szolgáltatásoknak a 
földrajzi közelségben vagy hasonló működési követelményekkel rendelkező 
ügynökségek közötti megosztása tekintetében;

5. sajnálattal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentése alapján, hogy egy legfeljebb 
170 000 EUR összegű, villamosenergia-ellátásra irányuló keretszerződés esetében az 
alapítvány helytelenül alkalmazott tárgyalásos eljárást egyetlen pályázóval, ami 
szabálytalan szerződésekhez és azokhoz kapcsolódó kifizetésekhez vezetett; 

6. üdvözli, hogy az alapítvány végrehajtotta a korábbi évek számvevőszéki észrevételeihez 
kapcsolódó korrekciós intézkedéseket; 

7. a rendelkezésre álló információk alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai 
Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért ügyvezető igazgatójának az 
alapítvány 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.


