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Pozměňovací návrh  1 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh rozhodnutí 1 

Bod 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje řediteli Evropské nadace 

pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek absolutorium za plnění rozpočtu 

nadace na rozpočtový rok 2016 / odkládá 

rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli 

Evropské nadace pro zlepšení životních a 

pracovních podmínek za plnění rozpočtu 

nadace na rozpočtový rok 2016; 

1. uděluje řediteli Evropské nadace 

pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek absolutorium za plnění rozpočtu 

nadace na rozpočtový rok 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Návrh rozhodnutí 1 

Bod 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje řediteli Evropské nadace 

pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek absolutorium za plnění 

rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2016 / 

odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria 

řediteli Evropské nadace pro zlepšení 

životních a pracovních podmínek za plnění 

rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2016; 

1. odkládá rozhodnutí o udělení 

absolutoria řediteli Evropské nadace pro 

zlepšení životních a pracovních podmínek 

za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový 

rok 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh rozhodnutí 2 

Bod 1 
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Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 

nadace pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek za rozpočtový rok 2016 / 

odkládá uzavření účtů Evropské nadace 

pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek za rozpočtový rok 2016; 

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 

nadace pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek za rozpočtový rok 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. na základě zprávy Účetního dvora 

poznamenává, že ve zprávě za rok 2014 

Účetní dvůr upozornil na nedoplatky na 

mzdách zaměstnancům za období 2005–

2014, související s přechodem na nový 

služební řád EU v roce 2005; konstatuje, že 

přestože důvody nedoplatků (2014: 

nedodržení minimální zaručené mzdy; 

2015: špatný koeficient násobení při 

výpočtu mezd) jsou jiné, Účetní dvůr opět 

zjistil nedoplatky (43 350 EUR) a několik 

přeplatků (168 930 EUR), které se týkají 

30 současných nebo bývalých 

zaměstnanců; poznamenává, že nadace 

všechny nedoplatky uhradila, ale přeplatky 

nárokovat nebude (v souladu s článkem 85 

stávajícího služebního řádu); vyzývá 

nadaci, aby opět analyzovala všechny 

případné chyby v souvislosti s přechodem 

na služební řád z roku 2005, kompletně 

vyhodnotila činnost svého mzdového 

oddělení a o zjištěních informovala orgán 

příslušný k udělení absolutoria; bere na 

vědomí informaci od nadace, že činnost 

mzdového oddělení byla v dubnu 2017 

předmětem komplexního interního auditu; 

bere na vědomí, že nadace očekává 

doručení závěrečné zprávy, přičemž 

jakákoli doporučení budou náležitě 

zohledněna; vyzývá nadaci, aby o 

1. vyjadřuje politování nad tím, 

že Účetní dvůr upozornil na nedoplatky na 

mzdách zaměstnancům za období 2005–

2014, související s přechodem na nový 

služební řád EU v roce 2005, a to zejména 

s ohledem na to, že se jedná o „Evropskou 

nadaci pro zlepšení životních 

a pracovních podmínek“; konstatuje, že 

přestože důvody nedoplatků (2014: 

nedodržení minimální zaručené mzdy; 

2015: špatný koeficient násobení při 

výpočtu mezd) jsou jiné, Účetní dvůr opět 

zjistil nedoplatky (43 350 EUR) a několik 

přeplatků (168 930 EUR), které se týkají 

30 současných nebo bývalých 

zaměstnanců; poznamenává, že nadace 

všechny nedoplatky uhradila, ale přeplatky 

nárokovat nebude (v souladu s článkem 85 

stávajícího služebního řádu); vyzývá 

nadaci, aby opět analyzovala všechny 

případné chyby v souvislosti s přechodem 

na služební řád z roku 2005, kompletně 

vyhodnotila činnost svého mzdového 

oddělení a o zjištěních informovala orgán 

příslušný k udělení absolutoria; bere na 

vědomí informaci od nadace, že činnost 

mzdového oddělení byla v dubnu 2017 

předmětem komplexního interního auditu; 

bere na vědomí, že nadace očekává 

doručení závěrečné zprávy, přičemž 
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nápravných opatřeních, která budou přijata, 

informovala orgán příslušný k udělení 

absolutoria; 

jakákoli doporučení budou náležitě 

zohledněna; vyzývá nadaci, aby 

o nápravných opatřeních, která budou 

přijata, informovala orgán příslušný k 

udělení absolutoria; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. na základě zprávy Účetního dvora 

konstatuje, že míra přenosů prostředků 

přidělených na závazky v roce 2017 činí 2 

800 000 EUR (43 %) v hlavě III (operační 

výdaje) oproti 2 100 000 EUR (31 %) v 

roce 2015, zejména v souvislosti s projekty 

(studie a pilotní projekty), které přesahují 

do dalšího roku; konstatuje, že by nadace 

mohla zvážit zavedení diferencovaných 

rozpočtových prostředků, jež by lépe 

odrážely víceletou povahu operací a 

nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem 

smluv, jejich realizací a platbami; 

3. na základě zprávy Účetního dvora 

konstatuje, že míra přenosů prostředků 

přidělených na závazky v roce 2017 je 

vysoká a činí 2 800 000 EUR (43 %) v 

hlavě III (operační výdaje) oproti 

2 100 000 EUR (31 %) v roce 2015, 

zejména v souvislosti s projekty (studie a 

pilotní projekty), které přesahují do dalšího 

roku; konstatuje, že by nadace mohla 

zvážit zavedení diferencovaných 

rozpočtových prostředků, jež by lépe 

odrážely víceletou povahu operací a 

nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem 

smluv, jejich realizací a platbami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá nadaci, aby co nejvíce 

snížila objem převodů do následujícího 

roku; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že by součástí 

personální politiky nadace měla být 

rovnováha mezi pracovním a soukromým 

životem; zdůrazňuje, že na zdraví 

prospěšné činnosti byly na každého 

zaměstnance vynaloženy rozpočtové 

prostředky ve výši 80,21 EUR; 

poznamenává, že průměrná délka pracovní 

neschopnosti na každého zaměstnance je 

6,5 dne a že žádný zaměstnanec nebyl v 

pracovní neschopnosti celý rok; 

9. zdůrazňuje, že by součástí 

personální politiky nadace měla být 

rovnováha mezi pracovním a soukromým 

životem; zdůrazňuje, že na zdraví 

prospěšné činnosti byly na každého 

zaměstnance vynaloženy rozpočtové 

prostředky ve výši 80,21 EUR; 

poznamenává, že průměrná délka pracovní 

neschopnosti na každého zaměstnance je 

6,5 dne, což je sice méně než v řadě jiných 

agentur EU, ale přesto jde o znepokojující 

délku neschopnosti, kterou je třeba 

přezkoumat, aby se zjistilo, zda jedním z 

jejích důvodů je stres na pracovišti, a dále 

poznamenává, že žádný zaměstnanec 

nebyl v pracovní neschopnosti celý rok; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že by součástí 

personální politiky nadace měla být 

rovnováha mezi pracovním a soukromým 

životem; zdůrazňuje, že na zdraví 

prospěšné činnosti byly na každého 

zaměstnance vynaloženy rozpočtové 

prostředky ve výši 80,21 EUR; 

poznamenává, že průměrná délka pracovní 

neschopnosti na každého zaměstnance je 

6,5 dne a že žádný zaměstnanec nebyl v 

pracovní neschopnosti celý rok; 

9. zdůrazňuje, že by součástí 

personální politiky nadace měla být 

rovnováha mezi pracovním a soukromým 

životem; konstatuje, že na zdraví 

prospěšné činnosti byly na každého 

zaměstnance vynaloženy rozpočtové 

prostředky ve výši 80,21 EUR; 

poznamenává, že průměrná délka pracovní 

neschopnosti na každého zaměstnance je 

6,5 dne a že žádný zaměstnanec nebyl 

v pracovní neschopnosti celý rok; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. připomíná, že snižování počtu 

zaměstnanců doprovázejí velké obtíže, a 

opět zdůrazňuje, že se staví proti dalším 

škrtům, které by omezily schopnost 

agentur vykonávat svůj mandát; 

13. připomíná, že snižování počtu 

zaměstnanců doprovázejí velké obtíže, a 

opět zdůrazňuje své obavy z jakýchkoli 

dalších škrtů, které by omezily schopnost 

agentur vykonávat svůj mandát; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. domnívá se, že je třeba vytvořit 

nezávislý orgán pro zveřejňování, 

poradenství a přezkoumávání disponující 

dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem 

pomáhat oznamovatelům využívat vhodné 

kanály pro zveřejňování informací o 

možných nesrovnalostech poškozujících 

finanční zájmy Unie, chránit je před 

odhalením jejich identity a nabízet jim 

potřebnou podporu a poradenství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá nadaci, aby přijala etický 

kodex a informovala orgán příslušný k 

udělení absolutoria o údajných a 

prokázaných střetech zájmů a o tom, jak 

je řešila a jak jim hodlá v budoucnu 

zamezit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Sestavování rozpočtu podle výkonnosti Hlavní dosažené výsledky 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. na základě zprávy Účetního dvora 

konstatuje, že ve své auditní zprávě z 

prosince 2016 Útvar interního auditu 

upozornil, že je potřeba zlepšit řízení 

projektů nadace, zejména v souvislosti s 

postupy správy, monitorováním a 

vykazováním; dále poznamenává, že se 

nadace a Útvar interního auditu dohodly na 

plánu nápravných opatření; 

21. na základě zprávy Účetního dvora 

konstatuje, že ve své auditní zprávě z 

prosince 2016 Útvar interního auditu 

upozornil, že je potřeba zlepšit řízení 

projektů nadace, zejména v souvislosti s 

postupy správy, monitorováním a 

vykazováním; s uspokojením nicméně 

poznamenává, že se nadace a Útvar 

interního auditu dohodly na plánu 

nápravných opatření; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že nařízení (EHS) č. 1365/75 výslovně 

nevyžaduje externí hodnocení činnosti 

nadace; poznamenává, že návrh Komise 

týkající se nového zakládacího nařízení 

zahrnuje povinnost provádět hodnocení 

každých pět let; vítá ovšem skutečnost, že 

externímu hodnocení podléhá každý ze 

čtyřletých pracovních programů; 

24. vyjadřuje politování nad tím, že 

nařízení (EHS) č. 1365/75 výslovně 

nevyžaduje externí hodnocení činnosti 

nadace; poznamenává nicméně, že návrh 

Komise týkající se nového zakládacího 

nařízení zahrnuje povinnost provádět 

hodnocení každých pět let; vítá rovněž 

skutečnost, že externímu hodnocení 

podléhá nyní každý čtyřletý pracovní 

program; 

Or. en 

 


