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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 njeno finančno stanje na dan 31. decembra 2018 pošteno predstavljeno;

2. ceni dejavnosti, ki jih fundacija izvaja v podporo reformi poklicnega usposabljanja v 
partnerskih državah Unije;

3. ugotavlja, da je fundacija leta 2018 začela izvajati svojih 17 načel notranje kontrole, ki 
so bila sprejeta novembra 2017; na podlagi informacij fundacije ugotavlja tudi, da so 
bili vsi nezaključeni ukrepi vključeni v razvojni načrt fundacije in da bodo leta 2019 
izvedeni kot prednostna področja za izboljšanje;

4. na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da ni dokazov, da je 
postopek javnega naročanja, prek katerega je za fundacijo delalo pet agencijskih 
delavcev, privedel do dodelitve stroškovno najbolj učinkovite pogodbe; se v zvezi s tem 
strinja z ugotovitvijo Računskega sodišča, da bi morali biti pri merilih za izbor, ki jih 
uporablja fundacija, v ospredju elementi cenovne konkurenčnosti;

5. pozdravlja, da je fundacija sprejela ukrepe, s pomočjo katerih je uradno izvedla vsa 
priporočila, ki jih je služba Komisije za notranjo revizijo podala po tem, ko je leta 2017 
opravila revizijo napredka pri nadaljnjem ukrepanju v zvezi s poklicnim 
izobraževanjem in usposabljanjem;

6. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske 
fundacije za usposabljanje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna fundacije za 
proračunsko leto 2018.


