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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných 

a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012 

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012 spolu 

s odpoveďami nadácie1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2013 – C7-0000/2013), 

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 

208, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej 

nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok4 a najmä na jeho článok 16, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o 

rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Európskych spoločenstiev5, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 

zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2014), 

1. udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok 

absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2012/odkladá svoje 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 221. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4      Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1. 
5  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
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rozhodnutie o udelení absolutória riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných 

a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2012; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných 

a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich 

uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 

podmienok za rozpočtový rok 2012 

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012 spolu 

s odpoveďami nadácie1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2013 – C7-0000/2013), 

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 

208, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej 

nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok4, a najmä na jeho článok 16, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o 

rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Európskych spoločenstiev5, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 

zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2014), 

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 

podmienok za rozpočtový rok 2012 / odkladá svoje rozhodnutie o účtovnej závierke 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 221. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.09.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4      Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1. 
5  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
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Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 

2012; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre 

zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby 

zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 

rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za 

rozpočtový rok 2012 

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012 

spolu s odpoveďami nadácie1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2013 – C7-0000/2013), 

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev 2(nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na 

jeho článok 208, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení 

Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok4, a najmä na 

jeho článok 16, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia 

Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev5, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 

zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2014), 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 365, 13.12.2013, s. 221. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4      Ú. v. ES L 139, 30.05.1975, s. 1. 
5  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
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A. keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie 

pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok („nadácia“) za rozpočtový rok 

2012 sumu 21 430 000 EUR, 

B. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná 

závierka nadácie za rozpočtový rok 2012 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú 

zákonné a správne; 

 

Rozpočtové a finančné hospodárenie 

1. konštatuje, že miery čerpania rozpočtu v hlave I a II boli 98 % a 82 %; 

Prenosy rozpočtových prostriedkov 

2. konštatuje, že zatiaľ čo prenos viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III je vysoký 

na úrovni 50 % (3 688 996 EUR), zodpovedá to platobnému kalendáru a odráža viacročný 

charakter činností nadácie; poznamenáva, že veľká časť prenesených rozpočtových 

prostriedkov v hlave III (71 %) sa týka dvoch projektov, v rámci ktorých sa činnosti 

realizovali podľa plánu a tak, ako boli stanovené v ročnom pláne práce; 

Presuny 

3. s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti, ako aj zistení z auditu 

Dvora audítorov zostala úroveň a povaha presunov v roku 2012 v rámci rozpočtových 

pravidiel; vyjadruje nadácii uznanie za dobré rozpočtové plánovanie; 

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov 

4. konštatuje, že za rok 2012 neboli vo výročnej správe o audite Dvora audítorov v súvislosti 

s vybranými transakciami ani s inými zisteniami z auditov uvedené žiadne pripomienky 

týkajúce sa postupov verejného obstarávania nadácie; 

5. konštatuje, že Dvor audítorov sa vo svojej výročnej správe o audite za rok 2012 nijako 

nevyjadril k postupom prijímania zamestnancov nadácie; 

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie 

6. berie na vedomie, že nadácia má od roku 2011 zriadený systém monitorovania a 

ohlasovania možných konfliktov záujmov členov správnej rady a že príslušné formuláre 

sú na internetovej stránke nadácie; berie tiež na vedomie, že správna rada nadácie 

prediskutovala komplexnú stratégiu zisťovania a riadenia konfliktov záujmov na svojej 

schôdzi 25. októbra 2013 a že na jej základe sa v súčasnosti dokončuje jej politika, ktorá 

by sa mala zverejniť v prvom štvrťroku 2014; vyzýva nadáciu, aby predložila prijatý 

dokument orgánu udeľujúcemu absolutórium; 

Vnútorný audit 

7. berie na vedomie z informácií nadácie, že Útvar pre vnútorný audit Komisie v roku 2012 

uskutočnil audit s cieľom poskytnúť nezávislé ubezpečenie o adekvátnosti a účinnosti 

systému vnútornej kontroly, pokiaľ ide o vypracúvanie ročnej správy o činnosti, a najmä 
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vydanie vyhlásenia o vierohodnosti riaditeľom; 

8. konštatuje, že útvar pre vnútorný audit počas auditu zistil niekoľko silných stránok a že sa 

domnieva, že zavedený systém vnútornej kontroly nadácie poskytuje primerané záruky, 

pokiaľ ide o plnenie týchto cieľov; konštatuje však, že z auditu vzišlo 12 odporúčaní, z 

ktorých jedno bolo označené za veľmi dôležité;  konštatuje, že tieto odporúčania sa v 

súčasnosti zavádzajú; 

9. s uspokojením konštatuje, že odporúčania útvaru pre vnútorný audit vydané v súvislosti s 

minulými auditmi boli zodpovedajúcim spôsobom implementované; 

 

o 

o  o 

 

10. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 20141 o výkonnosti, finančnom 

hospodárení a kontrole agentúr. 

 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2014). 


