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Muudatusettepanek 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab kiiduväärseks fondi tööd ELi elu-
ja töötingimuste alaste teadmiste 
edendamisel; tuletab meelde, et koostatud 
on viienda Euroopa töötingimuste uuringu 
ülevaatlik aruanne, mis sisaldab olulisi ja 
asjakohaseid järeldusi suundumuste kohta 
kvaliteetsete ja püsivate töökohtade, 
vananeva töötajaskonna, tervise ja heaolu, 
tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu 
valdkondades;

1. peab kiiduväärseks Eurofoundi tööd 
ELi elu- ja töötingimuste alaste teadmiste 
edendamisel; tuletab meelde, et koostatud 
on viienda Euroopa töötingimuste uuringu 
ülevaatlik aruanne, mis sisaldab olulisi ja 
asjakohaseid järeldusi suundumuste kohta 
kvaliteetsete ja püsivate töökohtade, 
vananeva töötajaskonna, tervise ja heaolu, 
tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu 
valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab kiiduväärseks fondi tööd ELi elu-
ja töötingimuste alaste teadmiste 
edendamisel; tuletab meelde, et koostatud 
on viienda Euroopa töötingimuste uuringu 
ülevaatlik aruanne, mis sisaldab olulisi ja 
asjakohaseid järeldusi suundumuste kohta 
kvaliteetsete ja püsivate töökohtade, 
vananeva töötajaskonna, tervise ja heaolu, 
tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu 
valdkondades;

1. peab kiiduväärseks fondi tööd ELi elu-
ja töötingimuste alaste teadmiste 
edendamisel ajal, mil need tingimused 
mõned liikmesriigis jätkuvalt halvenevad;
tuletab meelde, et koostatud on viienda 
Euroopa töötingimuste uuringu ülevaatlik 
aruanne, mis sisaldab olulisi ja 
asjakohaseid järeldusi suundumuste kohta 
kvaliteetsete ja püsivate töökohtade, 
vananeva töötajaskonna, tervise ja heaolu, 
tööaja ning töö- ja eraelu tasakaalu 
valdkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et 2012. aasta tööprogramm oli
fondi nelja-aastases programmis (2009–
2012) viimane; peab kiiduväärseks fondi
reageerimist majanduskriisist tingitud 
poliitiliste prioriteetide muutumisele ning 
uute projektide alustamist seoses kriisi 
sotsiaalse mõju esmatähtsate 
valdkondadega, nagu taastumine ja 
töökohtade loomine, demograafilised 
muutused ja jätkusuutlikkus avalikus 
sektoris;

2. märgib, et 2012. aasta tööprogramm oli
Eurofoundi nelja-aastases programmis
(2009–2012) viimane; peab kiiduväärseks
Eurofoundi reageerimist majanduskriisist 
tingitud poliitiliste prioriteetide 
muutumisele ning uute projektide 
alustamist seoses kriisi sotsiaalse mõju 
esmatähtsate valdkondadega, nagu
taastumine ja töökohtade loomine,
demograafilised muutused ja 
jätkusuutlikkus avalikus sektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt selle üle, et 
kontrollikoda tunnistas fondi 2012. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tehingud seaduslikeks ja 
korrektseteks;

3. tunneb heameelt selle üle, et 
kontrollikoda tunnistas Eurofoundi 2012. 
aasta raamatupidamise aastaaruande 
aluseks olevad tehingud seaduslikeks ja 
korrektseteks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt selle üle, et 
kontrollikoda tunnistas fondi 2012. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tehingud seaduslikeks ja 
korrektseteks;

3. tunneb heameelt selle üle, et 
kontrollikoda tunnistas fondi 2012. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tehingud seaduslikeks ja 
korrektseteks ning fondi finantsolukorrast 
31. detsembri 2012. aasta seisuga on 
antud tõepärane pilt;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Csaba Őry

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse 
III jaotise kulukohustustega seotud 
assigneeringute kõrge ülekandmise määra 
kohta; tuletab meelde, et kavandatud 
ülekandmine on kooskõlas maksete 
ajakavaga ja kajastab fondi tegevuse 
jaotumist mitmele aastale; peab 
kiiduväärseks asjaolu, et järelejäänud 
kavandamata ülekandmiste osa vähenes
(varasema 44% asemel 23%); peab lisaks 
kiiduväärseks eelarve täitmise jätkuvalt 
kõrget määra 2012. aastal;

4. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse 
III jaotise kulukohustustega seotud 
assigneeringute kõrge ülekandmise määra 
kohta; tuletab meelde, et kavandatud 
ülekandmine on kooskõlas maksete 
ajakavaga ja kajastab fondi tegevuse 
jaotumist mitmele aastale; peab 
kiiduväärseks asjaolu, et järelejäänud 
kavandamata ülekandmiste osa vähenes
(varasema 44% asemel 23%); peab lisaks 
kiiduväärseks eelarve täitmise jätkuvalt 
kõrget määra 2012. aastal I ja II jaotises 
ning osutatud kaebuste suhtes eelmisel 
aastal ellu viidud parandusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse 
III jaotise kulukohustustega seotud 
assigneeringute kõrge ülekandmise määra 
kohta; tuletab meelde, et kavandatud 
ülekandmine on kooskõlas maksete 
ajakavaga ja kajastab fondi tegevuse 
jaotumist mitmele aastale; peab 
kiiduväärseks asjaolu, et järelejäänud 
kavandamata ülekandmiste osa vähenes
(varasema 44% asemel 23%); peab lisaks 
kiiduväärseks eelarve täitmise jätkuvalt 
kõrget määra 2012. aastal;

4. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse 
III jaotise kulukohustustega seotud 
assigneeringute kõrge ülekandmise määra 
kohta; tuletab meelde, et kavandatud 
ülekandmine on kooskõlas maksete 
ajakavaga ja kajastab Eurofoundi tegevuse 
jaotumist mitmele aastale; peab 
kiiduväärseks asjaolu, et järelejäänud 
kavandamata ülekandmiste osa vähenes
(varasema 44% asemel 23%); peab lisaks 
kiiduväärseks eelarve täitmise jätkuvalt 
kõrget määra 2012. aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks, et fond vastas oma 
iga-aastases tegevusaruandes kontrollikoja 
varasemale märkusele 
töölevõtmismenetluste läbipaistvuse kohta;
tuletab meelde, kui oluline on tagada 
töölevõtmismenetluste läbipaistvus.

5. võtab teadmiseks, et Eurofound vastas 
oma iga-aastases tegevusaruandes
kontrollikoja varasemale märkusele 
töölevõtmismenetluste läbipaistvuse kohta;
kõik kontrollikoja soovitused 
töölevõtmismenetluste läbipaistvuse kohta 
– millega tagatakse kõigi otsuste toimikus 
kajastamine – on põhjalikult ellu viidud; 
tuletab meelde, kui oluline on tagada 
töölevõtmismenetluste läbipaistvus;

Or. en


