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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou 
účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2017 sú zákonné a riadne a že jej 
finančná situácia k 31. decembru 2017 je náležite vyjadrená;

2. oceňuje, že vysokokvalitná práca nadácie v oblasti prehlbovania a šírenia poznatkov 
prispela k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Únii; 
uznáva aktívnu úlohu nadácie ako kľúčového prispievateľa k rozvoju politiky a ako 
zdroja informácií k prebiehajúcim iniciatívam EÚ, ako je vykonávanie európskeho 
piliera sociálnych práv, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, prístup k 
sociálnej ochrane a zlepšovanie pracovných podmienok; víta analýzu a politický prínos 
nadácie, pokiaľ ide o trendy v kvalite života na pozadí meniaceho sa sociálneho a 
hospodárskeho profilu v súhrnnej správe zo štvrtého európskeho prieskumu kvality 
života;

3. zdôrazňuje význam dobrej spolupráce medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti 
zamestnanosti, sociálnych vecí a začleňovania, a najmä spoluprácu medzi nadáciou, 
agentúrou EU-OSHA, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE; ďalej považuje za 
dôležité, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby aj naďalej prebiehali konštruktívne diskusie založené 
na dôkazoch;

4. uznáva pokrok nadácie pri dokončení svojho štvorročného programu, v ktorom 
stanovila štyri konkrétne prioritné oblasti politiky pre budúci pracovný program 
nadácie;

5. víta skutočnosť, že nadácia má od roku 2017 svoj etický kódex a zaviazala sa 
informovať orgán udeľujúci absolutórium o akýchkoľvek údajných alebo skutočných 
prípadoch konfliktu záujmov; víta aj to, že nadácia sa zaviazala posúdiť možnosti 
zriadenia nezávislého orgánu pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie;

6. víta vyjadrenie nadácie o tom, že nové nariadenie o zriadení vníma ako príležitosť 
opätovne sa zamyslieť nad možnosťou udeliť účtovníkovi v budúcnosti väčšiu 
nezávislosť, ako aj uskutočňovať pravidelné externé hodnotenia;

7. víta skutočnosť, že nadácia posudzuje možnosť využívania softvéru pre elektronické 
obstarávanie aj v prípade rokovacích konaní; konštatuje, že nadácia doposiaľ nezaviedla 
elektronické predkladanie ponúk ani aplikáciu e-prior;

8. berie na vedomie, že Dvor audítorov považuje za potrebné posilniť nezávislosť 
účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi nadácie (administratívne) a 
správnej rade (funkčne); správna rada však vyjadruje spokojnosť s nezávislosťou 
účtovníka a upozorňuje na to, že už existuje pravidlo, že môže byť priamo podriadený 
predsedovi; žiada nadáciu Eurofound, aby posilnila nezávislosť účtovníka tak, aby bol 
priamo podriadený riaditeľovi úradu (administratívne) a správnej rade (funkčne);
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9. pripomína, že znižovanie počtu zamestnancov sprevádzali veľké ťažkosti, a opätovne 
vyjadruje skutočné obavy v súvislosti s ďalším takýmto znižovaním, ktoré by podľa 
jeho presvedčenia obmedzilo schopnosť nadácie vykonávať svoju činnosť; zdôrazňuje, 
že je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré agentúre 
umožnia plniť si úlohy; vyjadruje znepokojenie nad tým, aký vplyv na rozpočet bude 
mať zvýšenie koeficientu Írska na 119,8 v roku 2017; zdôrazňuje, že inštitúcie musia 
prijať bezodkladné opatrenia na zmiernenie rozpočtových dôsledkov, ako sa uvádza v 
pozícii Parlamentu v návrhu rozpočtu;

10. pripomína potrebu urýchlene zaviesť nezávislý mechanizmus pre zverejňovanie, 
poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať 
nahlasujúcim osobám využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o 
možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich 
dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo v súlade so smernicou o osobách 
nahlasujúcich porušenia práva Únie, ktorá je v súčasnosti predmetom 
medziinštitucionálnych rokovaní;

11. na základe dostupných údajov odporúča udeliť riaditeľovi Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) absolutórium za plnenie 
rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2017.
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