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Tarkistus 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiittää rahastoa sen panoksesta elin- ja 
työoloja koskevan tiedon edistämisessä 
unionissa; palauttaa mieliin 
yleiskatsauksen viidenteen Euroopan 
työoloja koskevaan kyselytutkimukseen, 
joka sisältää merkittäviä ja olennaisia 
tuloksia, jotka koskevat työn laadun 
kehitystä, kestävää työtä ja ikääntyvää 
työvoimaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä 
työaikaa ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa;

1. kiittää Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiötä sen panoksesta elin- ja 
työoloja koskevan tiedon edistämisessä 
unionissa; palauttaa mieliin 
yleiskatsauksen viidenteen Euroopan 
työoloja koskevaan kyselytutkimukseen, 
joka sisältää merkittäviä ja olennaisia 
tuloksia, jotka koskevat työn laadun 
kehitystä, kestävää työtä ja ikääntyvää 
työvoimaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä 
työaikaa ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa;

Or. en

Tarkistus 2
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiittää rahastoa sen panoksesta elin- ja 
työoloja koskevan tiedon edistämisessä 
unionissa; palauttaa mieliin 
yleiskatsauksen viidenteen Euroopan 
työoloja koskevaan kyselytutkimukseen,
joka sisältää merkittäviä ja olennaisia 
tuloksia, jotka koskevat työn laadun 
kehitystä, kestävää työtä ja ikääntyvää 
työvoimaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä 
työaikaa ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa;

1. kiittää Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiötä sen panoksesta elin- ja 
työoloja koskevan tiedon edistämisessä 
unionissa aikana, jolloin kyseiset olot 
heikkenevät jatkuvasti eräissä 
jäsenvaltioissa; palauttaa mieliin 
yleiskatsauksen viidenteen Euroopan 
työoloja koskevaan kyselytutkimukseen, 
joka sisältää merkittäviä ja olennaisia 
tuloksia, jotka koskevat työn laadun 
kehitystä, kestävää työtä ja ikääntyvää 
työvoimaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä 
työaikaa ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa;

Or. en
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Tarkistus 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että vuoden 2012 
ohjelma oli viimeinen säätiön
nelivuotisohjelmassa vuosille 2009–2012;
pitää ilahduttavana säätiön vastausta 
muutoksiin, joita kriisi on aiheuttanut 
toimintapoliittisissa painopisteissä ja 
siihen, että säätiö on käynnistänyt uusia 
hankkeita, jotka liittyvät kriisin sosiaalisia 
vaikutuksia koskeviin painopistealueisiin, 
elpymiseen ja työpaikkojen luomiseen, 
demografiseen muutokseen sekä kestävään 
julkiseen sektoriin;

2. panee merkille, että vuoden 2012 
ohjelma oli viimeinen Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön
nelivuotisohjelmassa vuosille 2009–2012;
pitää ilahduttavana säätiön vastausta 
muutoksiin, joita kriisi on aiheuttanut 
toimintapoliittisissa painopisteissä ja 
siihen, että kehittämissäätiö on 
käynnistänyt uusia hankkeita, jotka liittyvät 
kriisin sosiaalisia vaikutuksia koskeviin 
painopistealueisiin, elpymiseen ja 
työpaikkojen luomiseen, demografiseen 
muutokseen sekä kestävään julkiseen 
sektoriin;

Or. en

Tarkistus 4
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut 
säätiön vuoden 2012 tilinpäätöksen 
perustana olevien toimien olevan lailliset ja 
asianmukaiset;

3. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut 
kehittämissäätiön vuoden 2012 
tilinpäätöksen perustana olevien toimien 
olevan lailliset ja asianmukaiset;

Or. en
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Tarkistus 5
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut 
säätiön vuoden 2012 tilinpäätöksen 
perustana olevien toimien olevan lailliset ja 
asianmukaiset;

3. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut 
säätiön vuoden 2012 tilinpäätöksen 
perustana olevien toimien olevan lailliset ja 
asianmukaiset ja että sen taloudellinen 
tilanne 31. joulukuuta 2012 on esitetty 
selkeästi;

Or. en

Tarkistus 6
Csaba Őry

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen 
maksusitoumusmäärärahojen siirtojen 
suuresta määrästä osastossa 3; muistuttaa, 
että suunnitellut siirrot vastaavat 
maksuaikatauluja ja ovat säätiön toiminnan 
monivuotisen luonteen mukaisia; pitää 
ilahduttavana sitä, että jäljellä olevat 
suunnitelman ulkopuoliset siirrot 
supistuivat 44 prosentista 23 prosenttiin; 
pitää ilahduttavana myös sitä, että vuoden 
2012 talousarvion toteuttamisaste säilyi 
korkeana;

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen 
maksusitoumusmäärärahojen siirtojen 
suuresta määrästä osastossa 3; muistuttaa, 
että suunnitellut siirrot vastaavat 
maksuaikatauluja ja ovat säätiön toiminnan 
monivuotisen luonteen mukaisia; pitää 
ilahduttavana sitä, että jäljellä olevat 
suunnitelman ulkopuoliset siirrot 
supistuivat 44 prosentista 23 prosenttiin; 
pitää ilahduttavana myös sitä, että vuoden 
2012 talousarvion toteuttamisaste säilyi 
korkeana osastossa 1 ja 2 ja että vuonna 
2011 havaittujen puutteiden osalta 
ryhdyttiin korjaaviin toimiin;

Or. en
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Tarkistus 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen 
maksusitoumusmäärärahojen siirtojen 
suuresta määrästä osastossa 3; muistuttaa, 
että suunnitellut siirrot vastaavat 
maksuaikatauluja ja ovat säätiön
toiminnan monivuotisen luonteen 
mukaisia; pitää ilahduttavana sitä, että 
jäljellä olevat suunnitelman ulkopuoliset 
siirrot supistuivat 44 prosentista 
23 prosenttiin; pitää ilahduttavana myös 
sitä, että vuoden 2012 talousarvion 
toteuttamisaste säilyi korkeana;

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen 
maksusitoumusmäärärahojen siirtojen 
suuresta määrästä osastossa 3; muistuttaa, 
että suunnitellut siirrot vastaavat 
maksuaikatauluja ja ovat kehittämissäätiön
toiminnan monivuotisen luonteen 
mukaisia; pitää ilahduttavana sitä, että 
jäljellä olevat suunnitelman ulkopuoliset 
siirrot supistuivat 44 prosentista 
23 prosenttiin; pitää ilahduttavana myös 
sitä, että vuoden 2012 talousarvion 
toteuttamisaste säilyi korkeana;

Or. en

Tarkistus 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille säätiön vuotuisessa 
toimintakertomuksessa esittämän 
vastauksen tilintarkastustuomioistuimen 
aiempaan huomautukseen, joka koski 
palvelukseenottamismenettelyjen 
avoimuutta; muistuttaa, että on tärkeää 
varmistaa palvelukseenottamismenettelyjen 
avoimuus.

5. panee merkille kehittämissäätiön 
vuotuisessa toimintakertomuksessa 
esittämän vastauksen 
tilintarkastustuomioistuimen aiempaan 
huomautukseen, joka koski 
palvelukseenottamismenettelyjen 
avoimuutta; toteaa, että kaikki 
tilintarkastustuomioistuimen esittämät 
palvelukseenottomenettelyjen avoimuutta 
koskevat suositukset, joilla on tarkoitus 
varmistaa, että kaikki menettelyyn liittyvät 
päätökset kirjataan, on pantu 
täysimääräisesti täytäntöön; muistuttaa, 
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että on tärkeää varmistaa 
palvelukseenottamismenettelyjen 
avoimuus.

Or. en


