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Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (Eurofound) 
1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja 
proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(Eurofound) za proračunsko leto 2017 (2018/2179(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije 
za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 z odgovorom 
fundacije1,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice 
fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-
0069/2019),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20023 in zlasti člena 208,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 

1 UL C 434, 30.11.2018, str. 94.
2 UL C 434, 30.11.2018, str. 94.
3 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.



966/20121 in zlasti člena 70,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi 
Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer2 in zlasti člena 16,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/753,

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 
2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta4 in zlasti člena 108,

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0143/2019),

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2017;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje 
izvršnemu direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, 
Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske 
unije (serija L).

1 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
2 UL L 139, 30.5.1975, str. 1.
3 UL L 30, 31.1.2019, str. 74.
4 UL L 328, 7.12.2013, str. 42.



2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 
(2018/2179(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije 
za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 z odgovorom 
fundacije1,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice 
fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-
0069/2019),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20023 in zlasti člena 208,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20124 in zlasti člena 70,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi 
Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer5 in zlasti člena 16,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/756,

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 
2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 

1 UL C 434, 30.11.2018, str. 94.
2 UL C 434, 30.11.2018, str. 94.
3 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
4 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
5 UL L 139, 30.5.1975, str. 1.
6 UL L 30, 31.1.2019, str. 74.



966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1 in zlasti člena 108,

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0143/2019),

1. odobri zaključni račun Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer za proračunsko leto 2017;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Svetu, Komisiji in Računskemu 
sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

1 UL L 328, 7.12.2013, str. 42.



3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del 
sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 (2018/2179(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017,

– ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0143/2019),

A. ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih1 Evropske fundacije za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer (v nadaljnjem besedilu: fundacija) razvidno, da je 
končni proračun fundacije v proračunskem letu 2017 znašal 20.480.000 EUR, kar je 
1,49 % manj kot leta 2016; ker proračun fundacije izvira predvsem iz proračuna Unije;

B. ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 
2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo 
razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1. ceni, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 stopnja 
izvrševanja proračuna 100 %, torej na isti ravni kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja 
izvrševanja odobritev plačil znašala 80,7 %, kar je 4,1 % manj kot leta 2016;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2. pozdravlja, da je razveljavitev sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, znašala 
37.528 EUR in predstavljala 1,2 % vseh prenesenih sredstev oziroma 3,7 % manj kot 
leta 2016;

Uspešnost

3. z zadovoljstvom ugotavlja, da fundacija uporablja določene ključne kazalnike 
uspešnosti, vključene v njen sistem spremljanja uspešnosti, ki poleg teh kazalnikov 
vključuje „metriko“ (druge kazalnike za operativne procese) in kvalitativno oceno in 
ovrednotenje, za ocenjevanje dodane vrednosti, vključno z izidom in učinkom, ki jo 
zagotavljajo njene dejavnosti, in za izboljšanje upravljanja proračuna;

4. se zaveda, da je zagotovitev izložkov delovnega programa, načrtovanih za leto 2017, 
dosegla 90 % (35 od 39 izložkov), pri čemer so bili štirje prestavljeni zaradi 
nepredvidenih dogodkov in bodo po novih načrtih zagotovljeni v začetku leta 2018, pa 
tudi da je fundacija prispevala k 194 prireditvam za razvoj politike na ravni Unije (od 

1 UL C 108, 22.3.2018, str. 207.



tega je bilo 49 % prednostnih prireditev na ravni Unije);

5. ceni, da so prizadevanja fundacije za pridobivanje in širjenje znanja prispevala k 
načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Uniji; priznava, 
da ima fundacija dejavno vlogo kot osrednji akter pri oblikovanju politike in kot vir 
informacij o tekočih pobudah EU, kot so izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, dostop do socialne zaščite in izboljšanje 
delovnih pogojev; pozdravlja analizo trendov kakovosti življenja ob spreminjajočem se 
socialnem in ekonomskem profilu ter prispevek k politiki na tem področju, ki ju je 
fundacija vključila v poročilo o pregledu v okviru četrte evropske raziskave o kakovosti 
življenja;

6. je seznanjen z napredkom fundacije pri zaključitvi štiriletnega programa, v katerem je 
opredelila štiri posebna prednostna področja politik, ki se bodo upoštevala v njenem 
prihodnem delovnem programu;

7. ceni, da je fundacija še naprej sodelovala z drugimi agencijami EU in izvedla ukrepe, 
dogovorjene v letnih načrtih z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA), Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Evropskim inštitutom za enakost 
spolov, Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) in Evropskim centrom za razvoj 
poklicnega usposabljanja (Cedefop), ter nadaljevala priprave v sodelovanju s Cedefop o 
četrti evropski raziskavi podjetij, prav tako pa prevzela del stroškov raziskave; se 
zaveda, da je fundacija uvedla novo okvirno pogodbo med agencijami z osmimi 
sodelujočimi agencijami za storitve ocenjevanja in povratnih informacij;

8. ugotavlja, da je bila fundacija predmet zunanjega „medagencijskega“ ocenjevanja, 
skupaj s Cedefop, EU-OSHA in ETF, ki je zajemalo obdobje od 2012 do 2016 in se 
osredotočalo na oceno dela agencij v zvezi z ustreznostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo, 
skladnostjo in dodano vrednostjo Unije, pa tudi prihodnostjo štirih agencij; poziva 
fundacijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih iz končnega poročila, 
zlasti kar zadeva ocenjevanje dodane vrednosti Unije, ki jo zagotavlja fundacija, in 
poglede na prihodnost fundacije;

9. z zadovoljstvom ugotavlja, da predlog Komisije za novo ustanovno uredbo vključuje 
obvezno zunanje ocenjevanje vsakih pet let;

Kadrovska politika

10. ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 95,70-odstotno, 
saj je agencija zaposlovala 89 od 93 uradnikov ali začasnih uslužbencev, odobrenih v 
proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 95 delovnih mest); poleg tega ugotavlja, 
da je za fundacijo v letu 2017 delalo 10 pogodbenih uslužbencev in en napoten 
nacionalni strokovnjak;

11. pozdravlja rezultate kadrovske analize, opravljene decembra 2017, ki kaže razmeroma 
visoko raven stabilnosti iz leta v leto;

12. je seznanjen, da je fundacija leta 2017 sprejela politiko o zaščiti človekovega 
dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja ter da je uvedla program o dostojanstvu in 
spoštovanju;



13. ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je fundacija poročala o 
prenizkih plačilih in preplačilih tridesetim uslužbencem v obdobju od leta 2005 do leta 
2014 zaradi prehoda na nove kadrovske predpise EU leta 2005; je seznanjen, da je 
fundacija popravila vsa prenizka plačila, vendar ne bo izterjala preplačil; je seznanjen, 
da je bilo uvedeno polno ovrednotenje plačilnega sistema in da so bili sprejeti ukrepi, 
vendar vprašanje še ni zaključeno; poziva fundacijo, naj nadaljuje prizadevanja za 
rešitev tega vprašanja in obvešča organ za podelitev razrešnice o napredku;

Javna naročila 

14. ugotavlja, da je svetovalni odbor fundacije za javna naročila in pogodbe (ACPC) v letu 
2017 preučil 30 dosjejev; ugotavlja, da ACPC poleg tega izvaja naknadno letno 
preverjanje naključno izbranih dodeljenih naročil nizke vrednosti; pozdravlja, da je 
ACPC izrazil zadovoljstvo, da je fundacija v letu 2017 v splošnem upoštevala postopke 
javnih naročil;

15. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da fundacija konec leta 2017 še ni 
uporabljala vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko 
izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil (e-
javna naročila); je seznanjen z odgovorom fundacije, da je nekatera orodja že uvedla; 
poziva jo, naj začne uporabljati vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnih 
naročil in organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16. je seznanjen, da je fundacija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, 
preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter zaščito žvižgačev; ceni, da je 
fundacija v letu 2017 uvedla etični kodeks in da organ za podelitev razrešnice vestno 
obvešča o vseh primerih domnevnega ali dejanskega nasprotja interesov;

17. ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je treba okrepiti neodvisnost 
računovodje tako, da bo odgovarjal neposredno izvršnemu direktorju fundacije in 
upravnemu odboru;  pozdravlja že sprejete ukrepe za zagotovitev neodvisnosti 
računovodje;

Notranje kontrole

18. se zaveda, da je fundacija prilagodila okvir notranje kontrole in se osredotočila na 
spremljanje učinkovitosti sistema notranje kontrole, da bi postal primernejši za njeno 
okolje;

19. z zadovoljstvom ugotavlja, da se je končalo izvajanje akcijskega načrta, s katerim so se 
obravnavale ugotovitve službe Komisije za notranjo revizijo v zvezi s projektnim 
vodenjem, in da so se začeli izvajati vsi dogovorjeni ukrepi;

20. ceni, da sta se fundacija in služba za notranjo revizijo dogovorili, da bosta v letu 2018 
opravili revizijo smotrnosti poslovanja z naslovom „Namenjanje prednosti dejavnostim 
in dodeljevanje sredstev“; poziva fundacijo, naj rezultate te revizije sporoči organu za 
podelitev razrešnice;

Druge pripombe



21. je seznanjen z začetnimi prizadevanji fundacije za stroškovno učinkovito in okolju 
prijazno delovno okolje; poudarja pa, da fundacija ni sprejela dodatnih ukrepov, s 
katerimi bi zmanjšala ali izravnala emisije CO2; 

o

o     o

22. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, 
zbrane v resoluciji z dne 26. marca 20191 o uspešnosti, finančnem poslovodenju in 
nadzoru agencij.

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.


