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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo 
fondo (EUROFOUND) 2018 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose 
nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad aiškiai atspindėta jo finansinė 
padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.;

2. džiaugiasi, kad biudžeto panaudojimo lygis 2018 m. buvo 99,6 proc. (2019 m. – 
100 proc.);

3. teigiamai vertina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 
darbą siekiant suteikti žinių ir patirties, kad būtų galima remti politiką, susijusią su 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimu visoje Sąjungoje;

4. vertina Fondo bendradarbiavimą su kitomis ES agentūromis pagal Užimtumo, socialinių 
reikalų ir įtraukties generalinio direktorato veiklos sritį;

5. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad EUROFOUND 
atlikta ex ante kontrolė, susijusi su preliminariosios sutarties rangovo teikiamomis 
tarpininkavimo paslaugomis, buvo neveiksminga, taip pat atkreipia dėmesį į Audito 
Rūmų pastabą, kad Fondas turėtų pritaikyti ex ante mokėjimų pagal tokias sutartis 
kontrolę ir užtikrinti, kad visiems viešiesiems pirkimams būtų taikoma konkurso 
procedūra; remdamasis Fondo atsakymu pažymi, kad atitinkamos preliminariosios 
sutarties galiojimas baigėsi ir kad naujas pagrindų susitarimas sėkmingai išsprendė 
Audito Rūmų iškeltus klausimus;

6. palankiai vertina tai, kad Fondas ėmėsi taisomųjų veiksmų, susijusių su ankstesnių metų 
Audito Rūmų pastabomis, nors e. pasiūlymų teikimas vis dar buvo įgyvendinamas;

7. pažymi, kad Fondas parengė veiksmų planą, atsižvelgdamas į tris svarbias 
rekomendacijas dėl taisomųjų veiksmų, kuriuos Vidaus audito tarnyba pateikė audito 
ataskaitoje „EUROFOUND veiklos prioritetų nustatymas ir (žmogiškųjų ir finansinių) 
išteklių paskirstymas“;

8. remdamasis turimais faktais, rekomenduoja patvirtinti Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondo vykdomajam direktoriui, kad Fondo 2018 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas.


