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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2017, jsou legální a správné a že účetní 
závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2017;

2. oceňuje skutečnost, že velmi kvalitní práce nadace Eurofound při rozvíjení a šíření 
poznatků přispěla k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v 
Unii; uznává aktivní roli nadace jako zásadního přispěvatele k vytváření politiky a jako 
zdroje informací k probíhajícím iniciativám EU, jako je uplatňování evropského pilíře 
sociálních práv, rovnováha pracovního a soukromého života, přístup k sociální ochraně 
a zlepšování pracovních podmínek; vítá analýzu a podklady pro tvorbu politik 
vypracované nadací, pokud jde o trendy v kvalitě života v situaci, kdy se mění sociální a 
ekonomický profil, v souhrnné zprávě o čtvrtém průzkumu pracovních podmínek v 
Evropě;

3. upozorňuje na důležitost dobré spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména spolupráce mezi touto nadací, 
agenturou OSHA, střediskem Cedefop a institutem EIGE; považuje dále za důležité 
udržovat úzkou spolupráci mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci s 
cílem nadále pokračovat v zapojení do konstruktivních diskusí založených na důkazech;

4. bere na vědomí pokrok nadace při plnění jejího čtyřletého programu, v němž byly 
vytyčeny čtyři specifické prioritní oblasti politiky pro budoucí pracovní program 
nadace;

5. vítá skutečnost, že nadace Eurofound má od roku 2017 zaveden etický kodex a je 
odhodlána informovat orgán příslušný pro udělení absolutoria o jakýchkoli případech 
údajného nebo skutečného střetu zájmů; vítá také skutečnost, že se nadace se zavázala, 
že posoudí možnosti vytvoření nezávislého orgánu pro zveřejňování, poradenství a 
přezkoumávání;

6. vítá skutečnost, že se nadace vyjádřila v tom smyslu, že nové zřizovací nařízení chápe 
jako příležitost znovu se zabývat otázkou větší nezávislosti účetního v budoucnu a také 
provést pravidelná externí hodnocení;

7. vítá skutečnost, že nadace posuzuje možnosti dát software pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek k dispozici také pro vyjednávací nabídková řízení; konstatuje, že 
elektronické podávání nabídek a modul e-prior nejsou v současné době zavedeny;

8. bere na vědomí, že Účetní dvůr se domnívá, že je třeba posílit nezávislost účetního tím, 
že bude přímo odpovědný řediteli nadace (správně) a správní radě (funkčně), správní 
rada však vyjadřuje svou spokojenost s mírou nezávislosti účetního a upozorňuje na již 
existující pravidlo, že je přímo odpovědný jejímu předsedovi; vyzývá k tomu, aby 
nadace Eurofound posílila nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli 
agentury (správně) a správní radě (funkčně).



PE629.763v02-00 4/6 AD\1174304CS.docx

CS

9. připomíná, že snižování počtu zaměstnanců doprovázely velké obtíže, a opakuje, že má 
skutečné obavy, že jakékoli další škrty by podle jeho přesvědčení omezily schopnost 
nadace Eurofound plnit svůj mandát; zdůrazňuje, že je pro tento účel důležité zajistit 
odpovídající stav zaměstnanců a finanční zdroje, aby mohla agentura plnit své úkoly; 
vyjadřuje znepokojení nad dopadem, jaký má na rozpočet zvýšení koeficientu pro Irsko 
v roce 2017 na 119,8; zdůrazňuje, že instituce musí bez dalšího prodlení učinit kroky ke 
kompenzaci jeho důsledků pro rozpočet, jak uvedl Parlament ve svém postoji k návrhu 
rozpočtu;

10. opakuje, že je naprosto nezbytné vytvořit nezávislé mechanismy pro zveřejňování, 
poradenství a přezkum vybavené dostatečnými rozpočtovými zdroji, které by 
oznamovatelům pomáhaly využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o 
možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie a současně by je chránily 
před odhalením totožnosti a nabízely jim potřebnou podporu a poradenství v souladu se 
směrnicí o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, která je právě předmětem 
interinstitucionálních jednání;

11. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo řediteli Evropské nadace pro 
zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) uděleno absolutorium za plnění 
rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2017.
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