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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z 
letnimi računovodskimi izkazi fundacije za proračunsko leto 2018, zakonite in pravilne 
ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno predstavljen;

2. je zadovoljen z zelo pozitivnimi rezultati fundacije: njena stopnja izvajanja programov 
je v letu 2018 znašala 83 %, stopnja izvrševanja proračuna pa 99,6 % (100 % v 
letu 2017);

3. poudarja, kako pomembno je visoko kakovostno delo fundacije za zagotavljanje 
znanstveno utemeljenih, nepristranskih, pravočasnih in politično ustreznih podatkov, 
strokovnega znanja in z dokazi podprte podpore za razvoj evropske politike in 
oblikovalce politik na področju življenjskih in delovnih razmer, trga dela ter odnosov 
med delodajalci in delojemalci po vsej Uniji; nadalje poudarja, kako pomembno je 
ohraniti tripartitno naravo modela njenega upravljanja, ki vključuje združenja 
delodajalcev in delavcev, vlade iz vseh držav članic ter Komisijo; zlasti pozdravlja, da 
je bilo objavljeno poročilo fundacije o pregledu na podlagi najnovejše evropske 
raziskave o kakovosti življenja (EQLS), pa tudi njene publikacije, povezane s 
prihodnostjo dela in digitalizacijo, zlasti na področju platformnega dela;

4. poudarja, da so prispevki fundacije pomembni za razvoj orodij za pripravo napovedi in 
zbiranje informacij na različnih področjih, kot so izvajanje evropskega stebra socialnih 
pravic, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter kakovost življenja, prihodnost 
dela, proizvodnja, digitalizacija in platformno delo;

5. ceni, da fundacija podpira sindikate, združenja delodajalcev, nacionalne vlade in 
evropske institucije ter da sodeluje z drugimi agencijami Unije, ki delujejo na področju 
zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja ter so v pristojnosti generalnega 
direktorata za zaposlovanje, zlasti pa ceni sodelovanje med fundacijo, Evropsko 
agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Cedefopom, Evropsko fundacijo za 
usposabljanje (ETF) in Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE) v okviru mreže 
za bolj smotrno delovanje agencij EU in onkraj nje, ki omogoča ustvarjanje sinergij ter 
izmenjavo idej in primerov dobre prakse in katerega namen je doseči bolj uravnoteženo 
upravljanje, večjo učinkovitost, manjše stroške in večjo skladnost med agencijami; 
poudarja, kako pomembno je še naprej aktivno sodelovati z vsemi akterji in podpirati 
njihovo delo na področju razvoja trajnostne rasti, socialne vključenosti, socialnega 
dialoga in partnerstva; poudarja, da je treba izboljšati sodelovanje med agencijami in 
institucijami Unije, da bi se izognili zunanjemu izvajanju storitev, ki jih lahko 
opravljajo same;

6. v zvezi s tem ugotavlja, da je bilo sodelovanje med Eurofoundom in Cedefopom 
nedavno okrepljeno; pozdravlja, da sta Cedefop in Eurofound skupaj izvedla četrto 
izdajo raziskave evropskih podjetij, pri čemer sta si stroške zanjo delila, poleg tega pa je 
bilo za analizo njenih rezultatov koristno, da sta agenciji združili svoje strokovno 
znanje, in ta analiza bo oblikovalcem politik v pomoč, ko bodo pripravljali z dokazi 
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podprte politike za boljše delovne razmere za zaposlene in krepitev uspešnosti podjetij;

7. ugotavlja, da je bila fundacija skupaj s Cedefopom, agencijo EU-OSHA ter fundacijo 
ETF vključena v zunanje „medagencijsko“ ocenjevanje, ki ga je izvedla Komisija 
(objavljeno leta 2019) in je bilo osredotočeno na ocenjevanje dela agencij; pozdravlja, 
da se v odziv na ugotovitve iz sicer zelo pozitivnega ocenjevalnega poročila Komisije 
pripravlja akcijski načrt;

8. je seznanjen z večjo delovno obremenitvijo fundacije in večjimi pričakovanji 
deležnikov ter poudarja, kako pomembno je zagotoviti ustrezne materialne in človeške 
vire, da bo lahko fundacija v celoti izvajala svoje naloge, pri čemer je treba v splošnem 
zagotoviti, da imajo agencije prednost pred zasebnimi izvajalci;

9. pozdravlja, da se fundacija zavzema za to, da bi bile njene dejavnosti ekonomsko, 
socialno in okoljsko trajnostne, s čimer zagotavlja stroškovno učinkovito in okolju 
prijazno delovno okolje, in da javna naročila uporablja kot pomemben instrument, da bi 
pri svojih dejavnostih zagotovila vse tri kategorije trajnosti;

10. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da predhodne kontrole, ki jih je 
fundacija opravljala za posredniške storitve izvajalca okvirne pogodbe, niso bile 
učinkovite, in je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da bi morala začeti 
fundacija pri takšnih pogodbah izvajati predhodno kontrolo plačil ter poskrbeti, da se bo 
za vsa javna naročila izvedel konkurenčni postopek; poudarja, da je bila 
medinstitucionalna pogodba sklenjena pod vodstvom generalnega direktorata Komisije 
za informatiko (GD DIGIT) in da je fundacija le v omejeni meri prispevala k zasnovi in 
cenovni strukturi te pogodbe, kar je otežilo primerjavo z drugimi ponudniki; na podlagi 
odgovora fundacije ugotavlja, da je zadevna okvirna pogodba potekla, z novo pa se bolj 
spodbuja lojalna konkurenca in so učinkovito odpravljene pomanjkljivosti, na katere je 
opozorilo Računsko sodišče;

11. pozdravlja, da je fundacija na podlagi opažanj Računskega sodišča iz prejšnjih let 
uspešno izvedla popravne ukrepe, medtem ko uvedba postopka elektronske oddaje 
ponudb še poteka;

12. ugotavlja, da se je fundacija na tri pomembna priporočila za korektivne ukrepe, ki jih je 
v revizijskem poročilu o prednostnem razvrščanju dejavnosti in dodeljevanju virov 
(kadrovskih in finančnih) v Eurofoundu podala služba za notranjo revizijo, odzvala 
tako, da je pripravila akcijski načrt;

13. poudarja, da sta preglednost in ozaveščenost državljanov o agencijah bistvenega 
pomena za njihovo demokratično odgovornost; meni, da sta možnost in enostavnost 
uporabe sredstev in podatkov agencije bistvenega pomena; zato poziva, naj se oceni, 
kako se podatki in viri trenutno predstavljajo in dajejo na voljo ter v kolikšni meri se 
državljanom zdi, da jih je mogoče zlahka najti, prepoznati in uporabiti; opozarja, da bi 
lahko države članice s pripravo celovitega načrta, s katerim bi dosegle več državljanov 
Unije, povečale ozaveščenost javnosti v zvezi s tem;

14. na podlagi razpoložljivih dejstev priporoča, da se izvršnemu direktorju Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer podeli razrešnica za izvrševanje 
proračuna fundacije za proračunsko leto 2018.
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