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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2019, jsou legální a správné a že účetní 
závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2019;

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

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;

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;

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; 

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

7. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské nadace 
pro zlepšení životních a pracovních podmínek uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
nadace na rozpočtový rok 2019.


