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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące 
u podstaw sprawozdania finansowego Eurofound za rok budżetowy 2018 są legalne 
i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. jest 
przedstawiona rzetelnie;

2. wyraża zadowolenie z faktu, że w 2018 r. wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 99,6 % 
(100 % w 2017 r.);

3. docenia prace Eurofound służące poszerzaniu wiedzy ogólnej i fachowej na potrzeby 
polityki poprawy warunków życia i pracy w całej Unii;

4. docenia współpracę fundacji z innymi agencjami UE, których działalność wchodzi w 
zakres kompetencji DG ds. Zatrudnienia;

5. na podstawie sprawozdania Trybunału z przykrością stwierdza, że przeprowadzone 
przez Eurofound kontrole ex ante w zakresie usług pośrednictwa świadczonych przez 
jednego z wykonawców umowy ramowej były nieskuteczne, a ponadto odnotowuje 
spostrzeżenie Trybunału, że fundacja powinna zmodyfikować kontrole ex ante 
dotyczące płatności w ramach takich umów i dopilnować, by we wszystkich 
postępowaniach o udzielenie zamówienia stosowano procedurę konkurencyjną; na 
podstawie odpowiedzi fundacji zauważa, że odnośna umowa ramowa wygasła, a w 
nowej umowie kwestie poruszone przez Trybunał zostały skutecznie rozwiązane;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że fundacja zakończyła działania naprawcze w związku 
z uwagami Trybunału z poprzednich lat, gdy nie zakończony był jeszcze proces 
wprowadzania systemu elektronicznego składania ofert;

7. zauważa, że fundacja przygotowała plan działania w odpowiedzi na trzy ważne 
zalecenia dotyczące działań naprawczych wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego 
w sprawozdaniu z audytu na temat ustalania priorytetów działań i alokacji zasobów 
(kadrowych i finansowych) w fundacji;

8. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z 
wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2018.


