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Pozměňovací návrh 1
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje spokojenost nad tím, že 
míra plnění rozpočtu činila v roce 2019 
99,9 % (v roce 2018 to bylo 99,96 %);

2. vyjadřuje spokojenost nad tím, že 
míra plnění rozpočtu činila v roce 2019 
99,9 % (v roce 2018 to bylo 99,96 %); v 
této souvislosti oceňuje úspěšné úsilí 
nadace o optimální využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace spočívající v 
podpoře a šíření vědomostí a poskytování 
důkazů a odborných znalostí za účelem 
podpory politik zaměřených na zlepšování 
životních a pracovních podmínek v Unii;

3. oceňuje práci nadace spočívající v 
podpoře a šíření vědomostí a poskytování 
důkazů a odborných znalostí za účelem 
podpory politik zaměřených na zlepšování 
životních a pracovních podmínek v 
členských státech Evropské unie; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace spočívající v 
podpoře a šíření vědomostí a poskytování 
důkazů a odborných znalostí za účelem 
podpory politik zaměřených na zlepšování 
životních a pracovních podmínek v Unii;

3. oceňuje velmi kvalitní práci nadace 
při podpoře a šíření vědomostí a 
poskytování podpory založené na 
důkazech a odborných znalostech a 
poznatků v zájmu rozvoje evropských 
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politik v oblasti životních a pracovních 
podmínek, pracovních trhů a 
průmyslových vztahů v rámci celé Unie; 
zdůrazňuje význam nadace, její 
nezávislost a přidanou hodnotu v jejím 
oboru; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
odpovídající lidské a finanční zdroje, které 
nadaci umožní, aby pokračovala v 
provádění svého pracovního programu s 
velmi vysokou mírou dokončení činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace spočívající v 
podpoře a šíření vědomostí a poskytování 
důkazů a odborných znalostí za účelem 
podpory politik zaměřených na zlepšování 
životních a pracovních podmínek v Unii;

3. oceňuje práci nadace spočívající v 
podpoře a šíření vědomostí a poskytování 
důkazů a odborných znalostí za účelem 
podpory politik zaměřených na zlepšování 
životních a pracovních podmínek v Unii; 
vítá především nedávný elektronický 
průzkum nadace nazvaný „Život, práce a 
COVID-19“, jehož cílem je zachytit 
dalekosáhlé dopady pandemie COVID-19 
na pracovní trh, pracovní podmínky a 
kvalitu života v celé EU; je přesvědčen, že 
nadace může plnit zásadní úlohu při 
dalších analýzách práce z domova a 
souvisejících dopadů na rovnováhu mezi 
pracovním a osobním životem a kvalitu 
pracovních podmínek a šíření 
osvědčených postupů a při posouzení 
možných politických reakcí; je 
přesvědčen, že by nadace ve svém 
budoucím pracovním programu měla 
analyzovat politické možnosti, které by 
mohly zlepšit pracovní a životní podmínky 
sezónních a dalších mobilních 
pracovníků;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci nadace spočívající v 
podpoře a šíření vědomostí a poskytování 
důkazů a odborných znalostí za účelem 
podpory politik zaměřených na zlepšování 
životních a pracovních podmínek v Unii;

3. oceňuje práci nadace spočívající v 
podpoře a šíření vědomostí a poskytování 
důkazů a odborných znalostí za účelem 
podpory politik zaměřených na zlepšování 
životních a pracovních podmínek v Unii; 
zdůrazňuje význam spolupráce s různými 
vysoce kvalifikovanými externími 
odborníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v době, kdy 
Evropská komise připravuje zahájení 
svého akčního plánu pro provádění 
evropského pilíře sociálních práv, který by 
podle plánu měla Evropská rada podpořit 
na summitu v Portu v květnu 2021, 
výzkum nadace Eurofound odhaluje 
složitost sociálního rozměru Evropské 
unie, a navrhuje, aby byly do 
srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů, který doplňuje evropský pilíř 
sociálních práv, zahrnuty další ukazatele 
týkající se kvality pracovních míst, 
sociální spravedlnosti a rovných 
příležitostí, stabilních systémů sociálního 
zabezpečení a spravedlivé mobility; 
zdůrazňuje, že by nadace Eurofound měla 
mít dostatečné finanční a lidské zdroje, 
aby mohla tyto ukazatele dále rozvíjet;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje úzkou spolupráci nadace s 
ostatními agenturami Unie, k nimž patří 
zejména Cedefop, EIGE, ETF, FRA a EU-
OSHA, s cílem posílit mezi nimi 
součinnost; považuje za důležité, že se 
nadace aktivně zapojuje do sítě agentur 
EU, a to i pokud jde o sdílení služeb mezi 
agenturami, které jsou zeměpisně blízko 
nebo mají podobné provozní požadavky;

4. oceňuje podporu, kterou nadace 
poskytuje sociálním partnerům, vládám 
členských států a evropským orgánům a 
institucím, a úzkou spolupráci nadace s 
ostatními agenturami Unie, k nimž patří 
zejména Cedefop, EIGE, ETF, FRA a EU-
OSHA, s cílem posílit mezi nimi 
součinnost; považuje za důležité, že se 
nadace aktivně zapojuje do sítě agentur 
EU, a to i pokud jde o sdílení služeb mezi 
agenturami, které jsou zeměpisně blízko 
nebo mají podobné provozní požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že publikace nadace 
jsou zveřejňovány téměř výhradně v 
angličtině, a vyjadřuje politování nad tím, 
že práce nadace není překládána, aby tak 
byla dostupná občanům členských států v 
jejich úředním jazyce; požaduje, aby byl 
rozpočet podmíněn jazykovou doložkou, 
aby se podpořila větší transparentnost tím, 
že budou výstupy práce nadace dostupné 
všem občanům je jejich jazyce; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 9
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá skutečnost, že nadace 
Eurofound již po řadu let rozvíjí 
prostřednictvím sítě agentur EU (EUAN) 
spolupráci i nad rámec agentur 
spadajících do působnosti GŘ EMPL, 
včetně institutu EIGE a agentury FRA, 
přičemž strategickou prioritou je již po 
mnoho let sdílení služeb s cílem zaručit 
účinnou spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. oceňuje podporu, kterou nadace 
Eurofound poskytuje odborovým svazům, 
organizacím zaměstnavatelů, vládám 
členských států a evropským orgánům a 
institucím a její spolupráci s ostatními 
agenturami Unie, které působí v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí a 
sociálního začleňování spadající do 
působnosti GŘ pro zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je důležité, aby si 
nadace Eurofound zachovala svou 
nezávislost na ostatních agenturách EU, 
ale zároveň s nimi úzce spolupracovala, a 
poskytovala tak přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. na základě zprávy Účetního dvora s 
politováním konstatuje, že pokud jde o 
rámcovou smlouvu na dodávky elektřiny v 
hodnotě až 170 000 EUR, nadace 
nesprávně uplatnila jednací řízení s jedním 
uchazečem, což vedlo k souvisejícím 
neoprávněným smlouvám a platbám;

5. na základě zprávy Účetního dvora 
konstatuje, že pokud jde o rámcovou 
smlouvu na dodávky elektřiny v hodnotě 
až 170 000 EUR, nadace na základě 
nesprávného výkladu finančního nařízení 
uplatnila jednací řízení s jedním 
uchazečem, což vedlo k souvisejícím 
neoprávněným smlouvám a platbám; 
konstatuje, že nadace ve své odpovědi 
připomínku přijímá a uvádí, že na začátek 
roku 2021 již naplánovala nové výběrové 
řízení, které bude mít soutěžní povahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. na základě zprávy Účetního dvora s 
politováním konstatuje, že pokud jde o 
rámcovou smlouvu na dodávky elektřiny v 
hodnotě až 170 000 EUR, nadace 
nesprávně uplatnila jednací řízení s jedním 

5. na základě zprávy Účetního dvora s 
politováním konstatuje, že pokud jde o 
rámcovou smlouvu na dodávky elektřiny v 
hodnotě až 170 000 EUR, nadace 
nesprávně uplatnila jednací řízení s jedním 
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uchazečem, což vedlo k souvisejícím 
neoprávněným smlouvám a platbám;

uchazečem, což vedlo k souvisejícím 
neoprávněným smlouvám a platbám; 
konstatuje, že nadace ve své odpovědi 
připomínku Účetního dvora přijímá a v 
návaznosti pak na začátek roku 2021 již 
naplánovala nové výběrové řízení, které 
bude mít soutěžní povahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. na základě zprávy Účetního dvora s 
politováním konstatuje, že pokud jde o 
rámcovou smlouvu na dodávky elektřiny v 
hodnotě až 170 000 EUR, nadace 
nesprávně uplatnila jednací řízení s jedním 
uchazečem, což vedlo k souvisejícím 
neoprávněným smlouvám a platbám;

5. na základě zprávy Účetního dvora s 
politováním konstatuje, že pokud jde o 
rámcovou smlouvu na dodávky elektřiny v 
hodnotě až 170 000 EUR, nadace 
nesprávně uplatnila jednací řízení s jedním 
uchazečem, což vedlo k souvisejícím 
neoprávněným smlouvám a platbám; vítá, 
že nadace ve své odpovědi uvedla, že na 
začátek roku 2021 již naplánovala nové 
výběrové řízení, které bude mít soutěžní 
povahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vybízí nadaci Eurofound, aby 
splnila svůj cíl a získala do roku 2022 
certifikaci EMAS (systém EU pro 
environmentální řízení podniků a audit);

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. na základě zprávy Účetního dvora 
s politováním konstatuje, že v případě jiné 
rámcové smlouvy měla nadace použít 
otevřené řízení namísto jednacího řízení, 
přičemž nadace tento případ odůvodnila 
rozpočtem, který byl podhodnocen; na 
základě odpovědi nadace konstatuje, že 
nadace provedla průzkum místního trhu, 
rozpočet stanovila na základě odborného 
poradenství, zveřejnila inzerát o řízení a 
oznámení o výsledku zadávacího řízení 
pak zveřejnila v Úředním věstníku;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že nadace 
dokončila nápravná opatření týkající se 
připomínek Účetního dvora z předchozích 
let;

6. vítá skutečnost, že nadace 
dokončila nápravná opatření týkající se 
připomínek Účetního dvora z předchozích 
let; konstatuje, že nadace v reakci na 
doporučení, která Komise vydala na 
základě externího hodnocení agentur 
zaměřeného na jejich činnost v období let 
2012 až 2016, v současné době provádí 
opatření, a očekává, že nadace v této věci 
poskytne informace v rámci své výroční 
zprávě o činnosti za rok 2020;

Or. en


