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Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden 
1. Besluit van het Europees Parlement van 13 mei 2020 over het verlenen van kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden (nu: Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)) voor het begrotingsjaar 2018 
(2019/2067(DEC))

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2018 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan de Stichting 
te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018 
(05761/2020 – C9-0034/2020),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20023, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 

1 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
2 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.



nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20121, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de 
oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden2, en met name artikel 16,

– gezien Verordening (EU) 2019/127 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 januari 2019 tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- 
en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1365/75 van de Raad3, en met name artikel 16,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 
30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad4, en met name artikel 108,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 
2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-
Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad5, en met name artikel 105,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0051/2020),

1. verleent de uitvoerend directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2018;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie (L-serie).

1 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
2 PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1.
3 PB L 30 van 31.1.2019, blz. 74.
4 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
5 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.



2. Besluit van het Europees Parlement van 13 mei 2020 over de afsluiting van de 
rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (nu: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound)) voor het begrotingsjaar 2018 (2019/2067(DEC))
Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de EU-agentschappen betreffende het 
begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de agentschappen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2018 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan de Stichting 
te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018 
(05761/2020 – C9-0034/2020),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20023, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de 
oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden5, en met name artikel 16,

– gezien Verordening (EU) 2019/127 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 januari 2019 tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- 
en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 1365/75 van de Raad6,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 

1 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
2 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1.
6 PB L 30 van 31.1.2019, blz. 74.



30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad1, en met name artikel 108,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 
2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-
Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad2, en met name artikel 105, en met 
name artikel 16,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0051/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting 
tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het 
begrotingsjaar 2018;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de 
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 
(Eurofound), de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

1 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
2 PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.



3. Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2020 met de opmerkingen die een 
integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (nu: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound)) voor het begrotingsjaar 2018 (2019/2067(DEC))
Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 
voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0051/2020),

A. overwegende dat de definitieve begroting van de Europese Stichting tot verbetering van 
de levens- en arbeidsomstandigheden (“de Stichting”) voor het begrotingsjaar 2018 
volgens haar staat van ontvangsten en uitgaven1 20 760 000 EUR bedroeg, een stijging 
van 1,37 % ten opzichte van 2017; overwegende dat de begroting van de Stichting 
voornamelijk wordt gefinancierd met middelen van de begroting van de Unie2;

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van de Stichting 
voor het begrotingsjaar 2018 (hierna “het verslag van de Rekenkamer”) verklaart 
redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van de Stichting 
betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1. stelt met tevredenheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht 
gedurende het begrotingsjaar 2018 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage 
van de begroting van 99,58 %, hetgeen neerkomt op een lichte daling van 0,42 % ten 
opzichte van 2017; neemt nota van het feit dat het uitvoeringspercentage van de 
betalingskredieten 82,70 % bedroeg, hetgeen neerkomt op een stijging van 2 % ten 
opzichte van 2017;

Functioneren

2. stelt vast dat de Stichting gebruikmaakt van vier kernprestatie-indicatoren (KPI’s), die 
deel uitmaken van haar systeem voor prestatiemonitoring, dat naast de KPI’s bestaat uit 
“maatstaven” (andere indicatoren voor operationele processen) en kwalitatieve 
beoordeling en evaluatie, om de toegevoegde waarde van haar activiteiten, met inbegrip 
van het resultaat en de impact ervan, te beoordelen, en om haar begrotingsbeheer te 
verbeteren;

3. spoort de Stichting ertoe aan haar diensten verder te digitaliseren;

4. wijst erop dat de voor 2018 geplande outputs van het werkprogramma voor 83 % 

1 PB C 120 van 29.3.2019, blz. 177.
2 PB C 120 van 29.3.2019, blz. 179.



werden verwezenlijkt (48 van de 58 outputs), en dat de Stichting bijdroeg aan 
236 evenementen voor beleidsontwikkeling (41 % daarvan waren evenementen op 
Unieniveau);

5. stelt vast dat de Stichting de samenwerking met andere agentschappen van de Unie 
heeft voortgezet en acties heeft uitgevoerd die zijn overeengekomen in jaarplannen met 
het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-
OSHA), het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), de Europese Stichting voor opleiding (ETF) en 
het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), en in 
samenwerking met het Cedefop verder heeft gewerkt aan de vierde Europese 
bedrijvenenquête;

6. merkt op dat de Stichting, die evenals Cedefop, EU-OSHA en ETF onderwerp was van 
de externe evaluatie van de agentschappen die de periode 2012-2016 omvat en die zich 
richt op de beoordeling van de werkzaamheden van de agentschappen met betrekking 
tot relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid, samenhang en Europese meerwaarde, 
alsook op de toekomst van de vier agentschappen, een actieplan heeft ontwikkeld om de 
bevindingen van deze evaluatie te behandelen; verzoekt de Stichting verslag uit te 
brengen aan de kwijtingsautoriteit over de resultaten van het eindverslag, met name wat 
betreft de evaluatie van de Europese meerwaarde van de Stichting, en de standpunten 
over de toekomst van de Stichting;

7. verzoekt de Commissie een haalbaarheidsstudie uit te voeren om de mogelijkheid van 
een fusie van de Stichting met Cedefop te onderzoeken; onderstreept dat de Stichting en 
Cedefop een zeer vergelijkbaar werkingsgebied bezitten en dat een fusie de financiering 
van beide agentschappen zou vereenvoudigen en het grote publiek een duidelijker beeld 
zou geven van het netwerk van agentschappen van de Unie; roept de Commissie op om 
ten minste te overwegen onderlinge synergieën met Cedefop tot stand te brengen; vraagt 
de Commissie de volgende alternatieven te beoordelen:  de verplaatsing van de 
Stichting naar het hoofdkantoor van Cedefop in Thessaloniki, alsook de verplaatsing 
van Cedefop naar het hoofdkantoor van de Stichting in Loughlinstown; merkt op dat dit 
zou inhouden dat beide agentschappen zakelijke en ondersteunende diensten, het beheer 
van gemeenschappelijke gebouwen, ICT- en telecommunicatiesystemen en 
internetinfrastructuur zouden delen, waardoor enorm veel geld zou worden bespaard dat 
vervolgens gebruikt kan worden voor de verdere financiering van beide agentschappen;

8. merkt op dat er namens de Commissie in 2018 een externe evaluatie is verricht van de 
agentschappen van de Unie die onder de verantwoordelijkheid van Directoraat-generaal 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Commissie vallen (Eurofound, 
Cedefop, ETF en EU-OSHA), met betrekking tot hun relevantie, doeltreffendheid, 
doelmatigheid, samenhang en Europese meerwaarde; verzoekt de Stichting verslag uit 
te brengen bij de kwijtingsautoriteit over de resultaten van die evaluatie;

9. benadrukt het belang van het kwalitatief hoogstaande werk van de Stichting om 
wetenschappelijk verantwoorde, onbevooroordeelde, tijdige en beleidsrelevante kennis, 
deskundigheid en empirisch onderbouwde ondersteuning ter beschikking te stellen voor 
Uniebeleidsontwikkeling en beleidsmakers op het gebied van levens- en 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen in de hele Unie, 
alsook het belang van het behoud van de drieledige aard van haar bestuursmodel 
waarbij werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden uit alle lidstaten en de 



Commissie zijn betrokken; is in het bijzonder ingenomen met de publicatie van het 
overzichtsverslag van de Stichting over de meest recente Europese 
levenskwaliteitsenquête (EQLS) en haar publicaties over de toekomst van werk en 
digitalisering, in het bijzonder op het gebied van platformwerk;

10. benadrukt dat de bijdragen van de Stichting 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, de toekomst van werk, productie, 
digitalisering en platformwerk;

11. neemt kennis van de toegenomen werklast van de Stichting en de hogere verwachtingen 
van de belanghebbenden, en beklemtoont hoe belangrijk het is te voorzien in voldoende 
materiële en personele middelen om de Stichting in staat te stellen haar taken volledig 
uit te voeren, waarbij de agentschappen in het algemeen voorrang moeten krijgen ten 
opzichte van particuliere contractanten;

12. is ingenomen met de inzet van de Stichting 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 de 
duurzaamheidscategorieën bij haar werkzaamheden;

13. onderstreept dat transparantie en bekendheid van de burger met 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 de agentschappen van essentieel belang zijn; vraagt daarom 
om een beoordeling van de manier waarop de gegevens en middelen op dit moment 
worden weergegeven en beschikbaar worden gesteld en de mate waarin burgers vinden 
dat zij gemakkelijk te identificeren, te herkennen en te gebruiken zijn; brengt in 
herinnering dat lidstaten bij burgers meer bewustzijn ter zake kunnen creëren door een 
alomvattend plan te ontwikkelen om meer Unieburgers te bereiken;

Personeelsbeleid

14. wijst erop dat de personeelsformatie op 31 december 2018 voor 96,70 % was ingevuld, 
aangezien 88 ambtenaren of tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 
91 posten die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (tegenover 
93 toegestane posten in 2017); stelt vast dat in 2018 bovendien 11 arbeidscontractanten 
en 1 gedetacheerde nationale deskundige voor de Stichting werkten;

15. merkt met tevredenheid op dat er onder het hoger leidinggevend personeel een 
genderevenwicht is bereikt (één man en één vrouw); vindt het echter zorgwekkend dat 
er in de raad van bestuur geen sprake is van genderevenwicht (97 mannen en 
64 vrouwen);

16. is verheugd over de resultaten van het functieonderzoek dat in december 2018 is 
uitgevoerd, en dat een relatief hoge mate van stabiliteit van jaar tot jaar liet zien;

Aanbestedingen 

17. neemt aan de hand van het verslag van de Rekenkamer kennis van het feit dat de 



Stichting voor de aanschaf van softwarelicenties de in rekening gebrachte prijzen en 
prijsverhogingen niet systematisch heeft vergeleken met de offertes en facturen van de 
leveranciers die aan de kadercontractant waren gericht; merkt aan de hand van het 
antwoord van de Stichting op dat deze kaderovereenkomst is vervangen door een 
meervoudige kaderovereenkomst waarin de door de Rekenkamer aan de orde gestelde 
kwesties worden behandeld; verzoekt de Stichting met klem om de controles vooraf van 
betalingen uit hoofde van kaderovereenkomsten aan te passen en om te zorgen voor een 
mededingingsprocedure voor alle aanbestedingen;

18. spoort de Stichting ertoe aan gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de procedure voor e-inschrijving;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

19. neemt kennis van de bestaande maatregelen en lopende inspanningen van de Stichting 
met het oog op transparantie en preventie van en omgang met belangenconflicten en 
bescherming van klokkenluiders;

Interne controles

20. wijst erop dat de Stichting een herzien kader voor interne controle heeft aangenomen, 
waarbij wordt overgeschakeld van een op naleving gebaseerd proces naar een op 
beginselen gebaseerd proces;

21. stelt met tevredenheid vast dat de dienst Interne audit van de Commissie in 2018 een 
doelmatigheidscontrole heeft afgerond met betrekking tot de prioritering van de 
activiteiten van de Stichting en de toewijzing van middelen; verzoekt de Stichting de 
resultaten van deze controle aan de kwijtingsautoriteit te rapporteren;

Overige opmerkingen

22. merkt op dat de Stichting werkt aan het verbeteren van de milieuduurzaamheid van haar 
activiteiten, dat er in de loop van 2018 nieuwe faciliteiten voor videoconferenties zijn 
geïnstalleerd en dat CO2-compensatie binnen het netwerk van agentschappen wordt 
besproken;

23. vraagt de Stichting zich te richten op de verspreiding van de resultaten van haar 
onderzoek onder het publiek en contact te leggen met het publiek via de sociale media 
en andere mediakanalen;

o

o     o

24. verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn 
resolutie van 14 mei 20201 over het functioneren en het financiële beheer van en de 
controle op de agentschappen.

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0121.


