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1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (νυν Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 
τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)) για το οικονομικό 
έτος 2018 (2019/2067(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0034/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3, 
και ιδίως το άρθρο 208,

1 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
2 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.



– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20121, και ιδίως το άρθρο 70,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 
1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβιώσεως και Εργασίας2, και ιδίως το άρθρο 16,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/127 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου3, και ιδίως το 
άρθρο 16,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου4, και ιδίως το άρθρο 108,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 
18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για 
τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ 
και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5, και ιδίως το άρθρο 105,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0051/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το 
ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(Eurofound), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να 

1 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.
3 ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 74.
4 ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
5 ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.



μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(σειρά L).



2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το 
κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας (νυν Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)) για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2067(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργανισμών1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας2 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με 
τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9-0034/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου3, 
και ιδίως το άρθρο 208,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20124, και ιδίως το άρθρο 70,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 
1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβιώσεως και Εργασίας5, και ιδίως το άρθρο 16,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/127 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

1 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
2 ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
4 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
5 ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.



Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου1, και ιδίως το 
άρθρο 16,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2, και ιδίως το άρθρο 108,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 
18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για 
τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ 
και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, και ιδίως το άρθρο 105,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0051/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας (Eurofound), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και 
να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (σειρά L).

1 ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 74.
2 ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
3 ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.



3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (νυν Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)) για το οικονομικό έτος 2018 
(2019/2067(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0051/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του1, ο 
οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 
20 760 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,37 % σε σύγκριση με το 2017· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται κυρίως από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης2·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί 
του Ιδρύματος είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες 
και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού 99,58 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,42 % σε 
σύγκριση με το 2017· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης 
των πιστώσεων πληρωμών ήταν 82,70 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2 % σε 
σύγκριση με το 2017·

Επιδόσεις

2. σημειώνει ότι το Ίδρυμα χρησιμοποιεί τέσσερις βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), οι 
οποίοι εντάσσονται στο σύστημα παρακολούθησης των επιδόσεών του, που επιπλέον 
των ΒΔΕ περιλαμβάνει «παραμέτρους» (άλλους δείκτες για τις επιχειρησιακές 

1 ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 177.
2 ΕΕ C 120 της 29.3.2019, σ. 179.



διαδικασίες) και ποιοτική αξιολόγηση και εκτίμηση, για την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, 
που παρέχουν οι δραστηριότητές του, και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του 
διαχείρισης·

3. προτρέπει το Ίδρυμα να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

4. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση του προγράμματος εργασίας για το 2018 
ανήλθε στο 83 % (48 από τις 58 εκροές) και ότι το Ίδρυμα συνέβαλε σε 236 
εκδηλώσεις για την ανάπτυξη πολιτικής (41 % εξ αυτών σε επίπεδο Ένωσης)·

5. σημειώνει ότι το Ίδρυμα συνέχισε τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης 
και υλοποίησε δράσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο ετήσιων προγραμμάτων με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), 
τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), και συνέχισε τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες του σε συνεργασία με το Cedefop για την τέταρτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις·

6. σημειώνει ότι το Ίδρυμα, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο της εξωτερικής 
«διοργανικής» αξιολόγησης, μαζί με το Cedefop, τον EU-OSHA και το ETF, για την 
περίοδο 2012-2016, που επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση του έργου των οργανισμών 
από πλευράς συνάφειας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνοχής και 
ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στο μέλλον των τεσσάρων οργανισμών, 
έχει αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του πορίσματος της εν λόγω 
αξιολόγησης· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει στοιχεία στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης, ιδίως όσον αφορά την 
αξιολόγηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας που παρέχει το Ίδρυμα, και τις 
απόψεις σχετικά με το μέλλον του Ιδρύματος·

7. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας, προκειμένου να αξιολογήσει 
τη δυνατότητα συγχώνευσης του Ιδρύματος με το Cedefop· υπογραμμίζει ότι το Ίδρυμα 
και το Cedefop έχουν εξαιρετικά παρεμφερές πεδίο δράσης και η συγχώνευση αυτή θα 
απλουστεύσει τη χρηματοδότηση των δύο οργανισμών και θα καταστήσει σαφέστερο 
το σύστημα των οργανισμών της Ένωσης για το κοινό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τουλάχιστον τη δημιουργία κοινών συνεργειών με το Cedefop· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις εξής εναλλακτικές λύσεις:  τη μεταφορά του Ιδρύματος στην έδρα του 
Cedefop στη Θεσσαλονίκη και τη μεταφορά του Cedefop στην έδρα του Ιδρύματος στο 
Loughlinstown· σημειώνει ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κοινή χρήση των 
εταιρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και τη διαχείριση κοινών εγκαταστάσεων, 
καθώς και κοινών υποδομών στους τομείς των ΤΠΕ, των τηλεπικοινωνιών και του 
διαδικτύου, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω χρηματοδότηση και των δύο 
οργανισμών·

8. σημειώνει ότι το 2018 πραγματοποιήθηκε, για λογαριασμό της Επιτροπής, εξωτερική 
αξιολόγηση των οργανισμών της Ένωσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Επιτροπής 
(Eurofound, Cedefop, ETF και EU-OSHA) όσον αφορά τη συνάφεια, την 



αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία τους· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης·

9. τονίζει τη σημασία του έργου υψηλής ποιότητας του Ιδρύματος το οποίο συνίσταται 
στην έγκαιρη παροχή επιστημονικά έγκυρων, αμερόληπτων και συναφών με τις 
πολιτικές γνώσεων, πραγματογνωσίας και στήριξης βάσει στοιχείων για την ανάπτυξη 
της ενωσιακής πολιτικής και για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, της αγοράς εργασίας και των βιομηχανικών 
σχέσεων σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και τη σημασία της διατήρησης του 
τριμερούς χαρακτήρα του μοντέλου διακυβέρνησής του με τη συμμετοχή εργοδοτών 
και οργανώσεων εργαζομένων, κυβερνήσεων από όλα τα κράτη μέλη, καθώς και της 
Επιτροπής· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη δημοσίευση της έκθεσης 
επισκόπησης του Ιδρύματος η οποία βασίζεται στην πλέον πρόσφατη ευρωπαϊκή 
έρευνα για την ποιότητα ζωής (EQLS) και για τις δημοσιεύσεις του που σχετίζονται με 
το μέλλον της εργασίας και της ψηφιοποίησης, ιδίως στον τομέα της εργασίας σε 
πλατφόρμες·

10. τονίζει τη σημασία των συνεισφορών του Eurofound για την ανάπτυξη εργαλείων 
πρόγνωσης και τη συλλογή πληροφοριών σε διάφορους τομείς, όπως η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής και η ποιότητα ζωής, το μέλλον της εργασίας, η παραγωγή, η 
ψηφιοποίηση και η εργασία σε πλατφόρμες·

11. σημειώνει την αύξηση του φόρτου εργασίας του Ιδρύματος και τις αυξημένες 
προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστούν επαρκείς υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που θα επιτρέψουν στο Ίδρυμα 
να εκτελέσει στο ακέραιο τα καθήκοντά του και ότι, παράλληλα, πρέπει, σε γενικές 
γραμμές, να διασφαλιστεί η προτεραιότητα των οργανισμών έναντι αναδόχων του 
ιδιωτικού τομέα·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Ιδρύματος να εξασφαλίσει την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του, 
διασφαλίζοντας έναν αποδοτικό ως προς το κόστος και φιλικό προς το περιβάλλον 
χώρο εργασίας και χρησιμοποιώντας τις δημόσιες συμβάσεις ως σημαντικό μέσο και 
για τις τρεις κατηγορίες βιωσιμότητας στις δραστηριότητές του·

13. τονίζει ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη των 
οργανισμών έχει ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η 
χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης των πόρων και των δεδομένων των οργανισμών 
έχουν τεράστια σημασία· ζητεί, ως εκ τούτου, να αξιολογηθούν ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζονται και διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι και ο βαθμός στον 
οποίο οι πολίτες θεωρούν ότι είναι εύκολο να εντοπιστούν, να αναγνωριστούν και να 
χρησιμοποιηθούν· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύσουν την 
ευαισθητοποίηση του κοινού εν προκειμένω, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου για την προσέγγιση περισσότερων πολιτών της Ένωσης·

Πολιτική προσωπικού

14. σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος 
ανερχόταν σε 96,70 % και ότι από τις 91 θέσεις που είχαν εγκριθεί στον 



προϋπολογισμό της Ένωσης (93 εγκεκριμένες θέσεις το 2017) καλύπτονταν οι 88 με 
μόνιμους ή έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 11 συμβασιούχοι 
υπάλληλοι και ένας αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας εργάστηκαν για το 
Ίδρυμα το 2018·

15. σημειώνει με ικανοποίηση ότι επιτεύχθηκε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα 
ανώτερα διοικητικά στελέχη (ένας άνδρας και μία γυναίκα)· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των φύλων στο 
διοικητικό συμβούλιο (97 άνδρες και 64 γυναίκες)·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της αναλυτικής εξέτασης των 
θέσεων εργασίας, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και καταδεικνύει 
σχετικά υψηλό επίπεδο σταθερότητας από έτος σε έτος·

Σύναψη συμβάσεων 

17. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Ίδρυμα δεν 
προέβαινε σε συστηματικό έλεγχο των τιμών και των προσαυξήσεων που χρεώνονταν 
επί των προσφερόμενων από τους προμηθευτές τιμών και των τιμολογίων που 
εκδίδονταν προς τον ανάδοχο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με την απάντηση του Ιδρύματος, η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο 
αντικαταστάθηκε από πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο στην οποία εξετάστηκαν τα 
ζητήματα που τέθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· παροτρύνει το Ίδρυμα να 
προσαρμόσει τους εκ των προτέρων ελέγχους στις πληρωμές βάσει συμβάσεων-
πλαισίου και να διασφαλίσει ότι υπάρχει μια ανταγωνιστική διαδικασία για όλες τις 
συνάψεις συμβάσεων·

18. προτρέπει το Ίδρυμα να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως, για 
παράδειγμα, τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

19. σημειώνει τα μέτρα που έλαβε το Ίδρυμα και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων 
συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος·

Εσωτερικοί έλεγχοι

20. αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Ίδρυμα ενέκρινε το αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού 
ελέγχου για τη μετάβαση από μια διαδικασία που βασίζεται στη συμμόρφωση σε μια 
διαδικασία βάσει αρχών·

21. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου 
της Επιτροπής ολοκλήρωσε έλεγχο επιδόσεων με θέμα «Prioritisation of the 
Foundation’s activities and allocation of resources» (Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων 
του Ιδρύματος και κατανομή πόρων)· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση σχετικά με 
τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

Λοιπές παρατηρήσεις

22. σημειώνει ότι το Ίδρυμα προσπαθεί να ενισχύσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 
δραστηριοτήτων του, ότι δημιουργήθηκαν νέες εγκαταστάσεις βιντεοδιάσκεψης κατά 



τη διάρκεια του 2018 και ότι η αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 εξετάζεται στο 
πλαίσιο του δικτύου των οργανισμών·

23. καλεί το Ίδρυμα να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο 
ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα 
ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o

o o

24. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν 
την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 20201 σχετικά με τις 
επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0121.


