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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 2019, zakonite in pravilne 
ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2019 pošteno predstavljen;

2. je zadovoljen, da je stopnja izvrševanja proračuna v letu 2019 znašala 99,9 % (v 
primerjavi z 99,96 % v letu 2018);

3. ceni prizadevanja fundacije za poglabljanje in širjenje znanja ter pripravo dokazov in 
strokovnih mnenj v podporo politikam za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v 
Uniji;

4. ceni tudi tesno sodelovanje fundacije z drugimi agencijami Unije, zlasti s Cedefopom, 
EIGE, ETF, FRA in EU-OSHA, kar naj bi povečalo sinergije med njimi; meni, da je 
dejavna udeležba fundacije v mreži agencij EU pomembna, tudi zaradi skupnih služb 
agencij v geografski bližini oziroma agencij s podobnimi operativnimi potrebami;

5. z obžalovanjem ugotavlja, da je iz poročila Računskega sodišča mogoče razbrati, da je 
fundacija za okvirno pogodbo v najvišjem znesku 170.000 EUR za nakup električne 
energije nepravilno uporabila postopek s pogajanji z enim samim ponudnikom, zaradi 
česar so bile sklenjene nepravilne povezane pogodbe in opravljena nepravilna plačila; 

6. pozdravlja dejstvo, da je fundacija sprejela popravne ukrepe v zvezi z ugotovitvami 
Računskega sodišča iz prejšnjih let; 

7. 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 2019.


