
PA\1191084BG.docx PE642.929v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент 
2019-2024

Комисия по заетост и социални въпроси

2019/2067(DEC)

14.11.2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на 
живот и труд (Eurofound) за финансовата 2018 година
(2019/2067(DEC))

Докладчик по становище: Томаш Здеховски



PE642.929v01-00 2/3 PA\1191084BG.docx

BG

PA_NonLeg



PA\1191084BG.docx 3/3 PE642.929v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Eurofound за финансовата 2018 година, за законосъобразни и 
редовни и че финансовото състояние на Фондацията към 31 декември 2018 г. е 
вярно представено;

2. изразява задоволство, че равнището на изпълнение на бюджета е било 99,6% през 
2018 г. (100% през 2017 г.);

3. оценява работата на Eurofound за осигуряване на знания и експертен опит за 
подкрепа на политиките за подобряване на условията на живот и труд в целия 
Съюз;

4. оценява сътрудничеството на Фондацията с други агенции на ЕС, попадащи в 
сферата на компетентност на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“;

5. отбелязва със съжаление, че съгласно доклада на Сметната палата извършените от 
Eurofound предварителни проверки по посредническите услуги, предоставени от 
изпълнител по рамков договор, не са били ефективни, както и забележката на 
Сметната палата, че Фондацията следва да адаптира предварителния контрол 
върху плащанията по тези договори и да гарантира наличието на състезателна 
процедура за всички обществени поръчки; отбелязва въз основа на отговора на 
Фондацията, че съответният рамков договор е изтекъл и че в новия договор 
повдигнатите от Сметната палата въпроси са успешно разрешени;

6. приветства факта, че Фондацията е приключила изпълнението на корективните 
мерки във връзка със забележките на Сметната палата от предходни години, 
докато системата за електронно подаване на оферти все още е в процес на 
внедряване;

7. отбелязва, че Фондацията е изготвила план за действие в отговор на трите важни 
препоръки за предприемане на корективни мерки, отправени от Службата за 
вътрешен одит в нейния одитен доклад  „Приоритизиране на дейности и 
разпределяне на ресурси (човешки и финансови) в Eurofound“;

8. препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за 
финансовата 2018 година.


