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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 („Trybunał”) uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok 
budżetowy 2019 są zgodne z prawem i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na 
dzień 31 grudnia 2019 r. jest uczciwie przedstawiona;

2. wyraża zadowolenie z tego, że w 2019 r. wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 99,9 % 
(w porównaniu z 99,96 % w 2018 r.);

3. docenia pracę Fundacji na rzecz poszerzania i rozpowszechniania wiedzy oraz 
dostarczania dowodów i wiedzy fachowej w celu wspierania polityk dotyczących 
poprawy warunków życia i pracy w Unii;

4. docenia ścisłą współpracę Fundacji z innymi agencjami Unii, w szczególności z 
Cedefopem, EIGE, ETF, FRA i EU-OSHA, mającą na celu wzmacnianie synergii 
między nimi; uważa, że ważny jest aktywny udział Fundacji w pracach sieci agencji 
UE, w tym w odniesieniu do wspólnego korzystania za służb przez agencje znajdujące 
się blisko siebie lub mające podobne wymogi operacyjne;

5. na podstawie sprawozdania Trybunału z ubolewaniem zauważa, że w odniesieniu do 
umowy ramowej na dostawę energii elektrycznej na maksymalną kwotę 170 000 EUR 
Fundacja nieprawidłowo zastosowała procedurę negocjacyjną z jednym kandydatem, co 
doprowadziło do nieprawidłowych powiązanych umów i związanych z nimi płatności; 

6. odnotowuje z zadowoleniem, że Fundacja zakończyła działania naprawcze w związku z 
uwagami Trybunału z poprzednich lat; 

7. na podstawie dostępnych faktów zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z 
wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2019.


