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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, da je stopnja izvrševanja proračuna v letu 2018 znašala 99,6 % (100 % v 
letu 2017);

3. ceni delo fundacije, ki zagotavlja podatke in strokovno znanje v podporo politikam za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer po vsej Uniji;

4. ceni, da fundacija sodeluje z drugimi agencijami EU v pristojnosti generalnega 
direktorata za zaposlovanje;

5. na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da predhodne 
kontrole, ki jih je fundacija opravljala za posredniške storitve izvajalca okvirne 
pogodbe, niso bile učinkovite, in spominja na ugotovitve Računskega sodišča, da bi 
morala začeti fundacija pri takšnih pogodbah izvajati predhodno kontrolo plačil ter 
poskrbeti, da se bo pri vseh javnih naročilih upošteval konkurenčni postopek; na podlagi 
odgovora fundacije ugotavlja, da je zadevna okvirna pogodba potekla, v novi pa so bile 
učinkovito obravnavane pomanjkljivosti, na katere je opozorilo Računsko sodišče;

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

7. 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 navedla služba za notranjo revizijo, odzvala s 
pripravo akcijskega načrta;

8. 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.


