
PA\1218520SK.docx PE660.375v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2020/2151(DEC)

16.12.2020

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový 
rok 2019 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound)
(2020/2151(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Romana Tomc



PE660.375v01-00 2/3 PA\1218520SK.docx

SK

PA_NonLeg



PA\1218520SK.docx 3/3 PE660.375v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou 
účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2019 sú zákonné a správne a že jej 
finančná situácia k 31. decembru 2019 je náležite vyjadrená;

2. vyjadruje spokojnosť s tým, že miera plnenia rozpočtu dosiahla v roku 2019 úroveň 
99,9 % (v porovnaní s 99,96 % v roku 2018);

3. oceňuje prácu nadácie na zlepšovaní a šírení poznatkov a poskytovaní dôkazov a 
odborných znalostí na podporu politík týkajúcich sa zlepšovania životných a 
pracovných podmienok v Únii;

4. oceňuje úzku spoluprácu nadácie s ostatnými agentúrami Únie, najmä s Cedefop, EIGE, 
ETF, FRA a EU-OSHA, ktorej cieľom je posilniť synergie medzi nimi; zastáva názor, 
že aktívna účasť nadácie v sieti agentúr EÚ je dôležitá, a to aj pokiaľ ide o spoločné 
využívanie služieb medzi agentúrami, ktoré sú v geografickej blízkosti alebo majú 
podobné prevádzkové požiadavky;

5. na základe správy Dvora audítorov s poľutovaním konštatuje, že pokiaľ ide o rámcovú 
zmluvu na dodávku elektrickej energie v maximálnej sume 170 000 EUR, nadácia 
nesprávne použila rokovacie konanie s jediným uchádzačom, čo viedlo k súvisiacim 
neoprávneným zmluvám a platbám; 

6. víta skutočnosť, že nadácia dokončila nápravné opatrenia v súvislosti s pripomienkami 
Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov; 

7. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej 
nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie 
rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2019.


