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Pozměňovací návrh 1
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje spokojenost nad tím, že 
Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž 
se zakládá roční účetní závěrka nadace 
Eurofound za rozpočtový rok 2018, jsou 
legální a správné a že účetní závěrka věrně 
zobrazuje finanční situaci nadace 
k 31. prosinci 2018;

1. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka nadace Eurofound za 
rozpočtový rok 2018, jsou legální a 
správné a že účetní závěrka věrně 
zobrazuje finanční situaci nadace 
k 31. prosinci 2018;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje spokojenost nad tím, že 
míra plnění rozpočtu činila v roce 2018 
99,6 % (v roce 2017 100 %);

2. konstatuje, že míra plnění rozpočtu 
činila v roce 2018 99,6 % (v roce 2017 100 
%);

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje spokojenost nad tím, že 
míra plnění rozpočtu činila v roce 2018 
99,6 % (v roce 2017 100 %);

2. vyjadřuje spokojenost s velmi 
pozitivními výsledky nadace, která 
dosáhla míru plnění úkolů ve výši 83 % a 
téměř 100% míru plnění rozpočtu, která v 
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roce 2018 činila 99,6 % (100 % v roce 
2017);

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje spokojenost nad tím, že 
míra plnění rozpočtu činila v roce 2018 
99,6 % (v roce 2017 100 %);

2. vyjadřuje spokojenost nad tím, že 
míra plnění rozpočtu činila v roce 2018 
99,6 % (v roce 2017 100 %) a míra plnění 
programu činila 83 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace Eurofound 
na poskytování vědomostí a odborných 
znalostí za účelem podpory politik 
zaměřených na zlepšování životních a 
pracovních podmínek v celé Unii;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace Eurofound na 
poskytování vědomostí a odborných 
znalostí za účelem podpory politik 
zaměřených na zlepšování životních a 
pracovních podmínek v celé Unii;

3. oceňuje práci nadace Eurofound na 
poskytování vědecky správných, 
objektivních, včasných a pro konkrétní 
politiky relevantních vědomostí a 
odborných znalostí za účelem podpory 
informovanějších politik zaměřených na 
další sbližování životních a pracovních 
podmínek v celé Unii; vítá především 
zveřejnění souhrnné zprávy nadace 
vycházející z posledního průzkumu kvality 
života v Evropě (EQLS) a souvisejících 
publikací týkajících se budoucnosti práce 
a digitalizace, zejména v oblasti práce 
prostřednictvím platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace Eurofound na 
poskytování vědomostí a odborných 
znalostí za účelem podpory politik 
zaměřených na zlepšování životních a 
pracovních podmínek v celé Unii;

3. zdůrazňuje význam vysoce kvalitní 
práce nadace Eurofound, která poskytuje 
vědomostí, odborné znalosti a podporu 
podloženou důkazy za účelem rozvoje 
evropské politiky a pro tvůrce politik v 
oblastech životních a pracovních 
podmínek, pracovního trhu a 
průmyslových vztahů v celé Unii, a 
význam zachování tripartitního 
charakteru jejího správního modelu, do 
nějž jsou zapojeny organizace 
zaměstnavatelů a pracovníků, vlády všech 
členských států a Evropská komise;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace Eurofound na 
poskytování vědomostí a odborných 
znalostí za účelem podpory politik 
zaměřených na zlepšování životních a 
pracovních podmínek v celé Unii;

3. oceňuje práci nadace Eurofound na 
poskytování vědomostí a odborných 
znalostí za účelem podpory politik 
zaměřených na zlepšování životních a 
pracovních podmínek v celé Unii; 
zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout 
agenturám dostatek materiálních a 
lidských zdrojů, aby mohly řádně plnit své 
úkoly, a zároveň zajistit, že budou mít 
přednost před soukromými dodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že z hlediska 
demokratické odpovědnosti agentur je 
důležitá transparentnost a povědomí 
občanů o existenci agentur; domnívá se, 
že zásadní význam má využitelnost a 
snadnost použití zdrojů a údajů agentury; 
požaduje tudíž posouzení toho, jak se v 
současnosti prezentují a zpřístupňují 
údaje a zdroje a jak je pro občany snadné 
je nalézt, rozeznat a používat; připomíná, 
že povědomí veřejnosti o této oblasti 
mohou zvýšit členské státy vytvořením 
komplexního plánu, jak oslovit více 
občanů Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam přínosu 
nadace Eurofound pro rozvoj 
prognostických nástrojů a sběr informací 
v různých oblastech, jako je provádění 
evropského pilíře sociálních práv, 
rovnováha mezi pracovním a osobním 
životem a kvalita života, budoucnost 
práce, výroba, digitalizace a práce 
prostřednictvím platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci nadace s 
dalšími agenturami EU, které spadají do 
působnosti GŘ pro zaměstnanost;

4. domnívá se, že je nezbytné zlepšit 
efektivitu spolupráce nadace s dalšími 
agenturami EU, které spadají do 
působnosti GŘ pro zaměstnanost, z 
hlediska nákladů a zdrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci nadace s dalšími 
agenturami EU, které spadají do 
působnosti GŘ pro zaměstnanost;

4. oceňuje podporu, kterou nadace 
poskytuje odborům, organizacím 
zaměstnavatelů, národním vládám a 
evropským institucím, a spolupráci nadace 
s ostatními agenturami EU působícími v 
oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a 
inkluze, což jsou oblasti spadající do 
působnosti GŘ pro zaměstnanost, zejména 
pak spolupráci nadace s agenturou EU-
OSHA, střediskem Cedefop, nadací ETF a 
institucí EIGE; poukazuje na význam 
pokračující aktivní spolupráce se všem 
aktéry a podpory jejich práce na rozvoji 
udržitelné konkurenceschopnosti, sociální 
inkluze a sociálního dialogu, a na 
důležitost partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci nadace s dalšími 
agenturami EU, které spadají do 
působnosti GŘ pro zaměstnanost;

4. oceňuje spolupráci nadace s dalšími 
agenturami EU, které spadají do 
působnosti GŘ pro zaměstnanost, v rámci 
sítě pro rozvoj výkonu agentur EU i mimo 
tuto síť, což umožňuje vytváření synergií 
a výměnu nápadů a osvědčených postupů 
s cílem dosáhnout vyváženější správy a 
řízení, větší efektivity, snížení nákladů a 
větší soudržnosti mezi nimi; zdůrazňuje, 
že je nezbytné zlepšit spolupráci mezi 
agenturami a orgány EU a předejít 
externalizaci služeb, které by mohly 
poskytovat agentury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. oceňuje úsilí nadace Eurofound o 
vytvoření provozní součinnosti a zamezení 
překrývání činností s ostatními 
agenturami pracujícími v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí a inkluze;  
v této souvislosti poznamenává, že 
spolupráce mezi nadací Eurofound a 
střediskem Cedefop byla v poslední době 
posílena; vítá, že čtvrtý evropský průzkum 
společností společně řídily středisko 
Cedefop a nadace Eurofound, což nejen 
přineslo sdílení nákladů, ale také 
umožnilo, aby analýzy výsledků tohoto 
výzkumu čerpaly ze spojených odborných 
poznatků obou těchto agentur a mohly 
sloužit tvůrcům politik při vytváření 
politik podložených důkazy, jejichž cílem 
bude zlepšit pracovní podmínky 
zaměstnanců a podporovat úspěšný rozvoj 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. všímá si nárůstu pracovní zátěže 
nadace i očekávání zúčastněných stran a 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit dostatek 
zaměstnanců a finančních zdrojů, které 
umožní nadaci, aby v plném rozsahu 
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plnila své úkoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním bere na vědomí, že 
ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že 
předběžné kontroly, jež Eurofound provedl 
v souvislosti se zprostředkovatelskými 
službami poskytnutými rámcovým 
dodavatelem, nebyly účinné, a stejně tak 
bere s politováním na vědomí připomínku 
Účetního dvora, že by nadace měla upravit 
předběžné kontroly plateb, které se 
takovými smlouvami řídí, a zajistit, aby u 
všech veřejných zakázek probíhala 
soutěžní řízení; na základě odpovědi 
nadace bere na vědomí, že platnost 
příslušné rámcové smlouvy vypršela a že v 
nové smlouvě jsou problémy, na něž 
poukázal Účetní dvůr, vyřešeny;

5. bere na vědomí, že ze zprávy 
Účetního dvora vyplývá, že předběžné 
kontroly, jež Eurofound provedl v 
souvislosti se zprostředkovatelskými 
službami poskytnutými rámcovým 
dodavatelem, nebyly účinné, a připomínku 
Účetního dvora, že by nadace měla upravit 
předběžné kontroly plateb, které se 
takovými smlouvami řídí, a zajistit, aby u 
všech veřejných zakázek probíhala 
soutěžní řízení; na základě odpovědi 
nadace bere na vědomí, že platnost 
příslušné rámcové smlouvy vypršela a že v 
nové smlouvě jsou problémy, na něž 
poukázal Účetní dvůr, vyřešeny; uznává, 
že nadace se jen v omezené míře podílela 
na podobě a cenové struktuře této 
příslušné smlouvy, neboť se jednalo o 
interinstitucionální smlouvu pod vedením 
GŘ DIGIT Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním bere na vědomí, že ze 5. s politováním bere na vědomí, že ze 
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zprávy Účetního dvora vyplývá, že 
předběžné kontroly, jež Eurofound provedl 
v souvislosti se zprostředkovatelskými 
službami poskytnutými rámcovým 
dodavatelem, nebyly účinné, a stejně tak 
bere s politováním na vědomí připomínku 
Účetního dvora, že by nadace měla upravit 
předběžné kontroly plateb, které se 
takovými smlouvami řídí, a zajistit, aby u 
všech veřejných zakázek probíhala 
soutěžní řízení; na základě odpovědi 
nadace bere na vědomí, že platnost 
příslušné rámcové smlouvy vypršela a že v 
nové smlouvě jsou problémy, na něž 
poukázal Účetní dvůr, vyřešeny;

zprávy Účetního dvora vyplývá, že 
předběžné kontroly, jež Eurofound provedl 
v souvislosti se zprostředkovatelskými 
službami poskytnutými rámcovým 
dodavatelem, nebyly účinné, a stejně tak 
bere s politováním na vědomí připomínku 
Účetního dvora, že by nadace měla upravit 
předběžné kontroly plateb, které se 
takovými smlouvami řídí, a zajistit, aby u 
všech veřejných zakázek probíhala 
soutěžní řízení; zdůrazňuje, že 
interinstitucionální smlouva byla vedena 
Evropskou komisi a že se nadace 
Eurofound nepodílela na koncepci 
výběrového řízení, ani na stanovení 
cenové struktury, což zkomplikovalo 
možnost jednoduchého srovnání s 
ostatními dodavateli; na základě odpovědi 
nadace bere na vědomí, že platnost 
příslušné rámcové smlouvy vypršela a že 
nová smlouvy ve větší míře podporuje 
spravedlivou soutěž a jsou v ni úspěšně 
vyřešeny problémy, na něž poukázal 
Účetní dvůr;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že nadace 
dokončila nápravná opatření týkající se 
připomínek Účetního dvora z předchozích 
let, zatímco zavádění elektronického 
zadávání zakázek ještě probíhalo;

6. konstatuje, že nadace dokončila 
nápravná opatření týkající se připomínek 
Účetního dvora z předchozích let, zatímco 
zavádění elektronického zadávání zakázek 
ještě probíhalo;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá, že se nadace Eurofound 
zavázala k tomu, že zajistí hospodářskou, 
sociální a environmentální udržitelnost 
svých operací, což přinese nákladově 
účelné pracovní prostředí šetrné k 
životnímu prostředí, a že bude využívat 
veřejné zakázky jakožto důležitý nástroj 
pro zajištění všech tří kategorií 
udržitelnosti v rámci svých operací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. konstatuje, že byla nadace spolu se 
střediskem Cedefop, agenturou EU-
OSHA a nadací ETF předmětem 
externího hodnocení Evropské komise 
(zveřejněného v roce 2019), které se 
zaměřilo na hodnocení práce agentur; 
vítá, že je v současnosti vypracováván 
akční plán, který se bude zabývat 
zjištěními hodnotící zprávy Komise, která 
byla v obecné rovině velmi pozitivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Guido Reil

Návrh stanoviska
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Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek uděleno 
absolutorium za plnění rozpočtu nadace na 
rozpočtový rok 2018.

8. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby výkonnému řediteli 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek nebylo uděleno 
absolutorium za plnění rozpočtu nadace na 
rozpočtový rok 2018.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek uděleno 
absolutorium za plnění rozpočtu nadace na 
rozpočtový rok 2018.

8. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby výkonnému řediteli 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek nebylo uděleno 
absolutorium za plnění rozpočtu nadace na 
rozpočtový rok 2018.

Or. it


