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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 2019, zakonite in pravilne 
ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2019 pošteno predstavljen;

2. je zadovoljen, da je stopnja izvrševanja proračuna leta 2019 znašala 99,9 % (v 
primerjavi z 99,96 % leta 2018); priznava, da si fundacija v zvezi s tem uspešno 
prizadeva optimalno uporabljati vire;

3. ceni visokokakovostno delo fundacije, ki krepi in razširja znanja ter zagotavlja z dokazi 
podprto podporo in strokovno znanje za razvoj evropske politike na področju 
življenjskih in delovnih razmer, trga dela in odnosov med delodajalci in delojemalci po 
vsej Uniji; v zvezi s tem meni, da je bistveno, da fundacija še naprej sodeluje z 
različnimi visoko usposobljenimi zunanjimi strokovnjaki; poudarja pomen, 
samostojnost in dodano vrednost fundacije na njenem strokovnem področju; poudarja, 
da je treba priskrbeti ustrezne človeške in finančne vire, ki bodo fundaciji omogočili, da 
bo še naprej izvajala svoj delovni program z zelo visoko stopnjo uspešno zaključenih 
dejavnosti;

4. pozdravlja zlasti nedavno e-raziskavo fundacije „Living, working and COVID-19“ 
(Življenje, delo in COVID-19), katere namen je zajeti daljnosežne posledice pandemije 
COVID-19 za trg dela, delovne pogoje in kakovost življenja v EU; meni, da ima lahko 
fundacija ključno vlogo pri nadaljnjem analiziranju povečanja dela na daljavo in s tem 
povezanih učinkov na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter kakovost 
delovnih pogojev, širjenje najboljših praks in ocenjevanje možnih političnih odzivov; 
meni, da bi morala fundacija v svojem prihodnjem delovnem programu v sodelovanju z 
Evropskim organom za delo analizirati možnosti politike za izboljšanje delovnih in 
življenjskih razmer sezonskih in drugih mobilnih delavcev;

5. poudarja, da v času, ko Evropska komisija začenja z akcijskim načrtom za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic in ko namerava Evropski svet ta načrt potrditi na 
vrhu v Portu maja 2021, raziskava fundacije razkriva zapletenost socialne razsežnosti 
EU in predlaga dopolnitev pregleda socialnih kazalnikov, ki spremlja evropski steber 
socialnih pravic, z dodatnimi kazalniki, ki zajemajo kakovost delovnih mest, socialno 
pravičnost in enake možnosti, trdne sisteme socialnega varstva in pravično mobilnost; 
poudarja, da bi morala imeti fundacija ustrezne finančne in človeške vire za nadaljnji 
razvoj teh kazalnikov;

6. ceni podporo fundacije socialnim partnerjem, nacionalnim vladam in evropskim 
institucijam ter njeno tesno sodelovanje z drugimi agencijami Unije, zlasti s 
Cedefopom, Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE), Evropsko fundacijo za 
usposabljanje (ETF), Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Evropsko 
agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), kar naj bi povečalo sinergije med 
njimi; meni, da je dejavna udeležba fundacije v mreži agencij EU pomembna, tudi 
zaradi skupnih služb agencij v geografski bližini oziroma agencij s podobnimi 
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operativnimi potrebami;

7. pozdravlja, da fundacija že več let širi sodelovanje onkraj agencij v pristojnosti GD 
EMPL v okviru mreže agencij EU, vključno z EIGE in FRA, za katero je bila souporaba 
storitev že vrsto let strateška prednostna naloga za zagotovitev učinkovitega 
sodelovanja;

8. poudarja, kako pomembno je, da fundacija ostane neodvisna od drugih agencij EU, 
vendar tesno sodeluje z njimi, da bi še naprej zagotavljala dodano vrednost;

9. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je fundacija za okvirno pogodbo v 
najvišjem znesku 170.000 EUR za nakup električne energije zaradi nepravilne razlage 
finančne uredbe uporabila postopek s pogajanji z enim samim ponudnikom, zaradi česar 
so bile sklenjene nepravilne povezane pogodbe in opravljena nepravilna plačila; je 
seznanjen z odgovorom fundacije, da sprejema ugotovitev Računskega sodišča in 
posledično na začetku leta 2021 načrtuje nov, konkurenčen javni razpis;

10. na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da bi fundacija 
morala uporabiti odprti postopek namesto postopka s pogajanji, ki ga je fundacija 
utemeljila na podlagi proračuna, ki je bil podcenjen; na podlagi odgovora fundacije 
ugotavlja, da je opravila pregled lokalnega trga, utemeljila proračun na strokovnem 
svetovanju, javno objavila pogodbo in obvestilo o oddaji javnega naročila v Uradnem 
listu;

11. spodbuja fundacijo, naj do leta 2022 izpolni cilj certificiranja v sistemu EU za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS);

12. pozdravlja, da je fundacija izvedla popravne ukrepe v zvezi z ugotovitvami Računskega 
sodišča iz prejšnjih let; je seznanjen, da fundacija izvaja ukrepe v odgovor na 
priporočila, ki jih je Komisija podala na podlagi zunanje medagencijske ocene za 
obdobje 2012–2016, in pričakuje, da bo o njih poročala v letnem poročilu o dejavnostih 
za leto 2020;

13. 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 2019.
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