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Grozījums Nr. 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Fonda ieguldījumu, 
sekmējot informētību par dzīves un darba 
apstākļiem Eiropas Savienībā; atgādina par 
to, ka ir publiskots piektā Eiropas darba 
apstākļu apsekojuma pārskata ziņojums, 
kurā ir iekļauti svarīgi un atbilstīgi 
konstatējumi par tendencēm saistībā ar 
nodarbinātības kvalitāti, ilgtspējīgu 
nodarbinātību un novecojošu darbaspēku, 
veselību un labklājību, kā arī darba laiku 
un darba un personīgās dzīves līdzsvaru;

1. atzinīgi vērtē Eurofound ieguldījumu, 
sekmējot informētību par dzīves un darba 
apstākļiem Eiropas Savienībā; atgādina par 
to, ka ir publiskots piektā Eiropas darba 
apstākļu apsekojuma pārskata ziņojums, 
kurā ir iekļauti svarīgi un atbilstīgi 
konstatējumi par tendencēm saistībā ar 
nodarbinātības kvalitāti, ilgtspējīgu 
nodarbinātību un novecojošu darbaspēku, 
veselību un labklājību, kā arī darba laiku 
un darba un personīgās dzīves līdzsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marian Harkin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Fonda ieguldījumu, 
sekmējot informētību par dzīves un darba 
apstākļiem Eiropas Savienībā; atgādina par 
to, ka ir publiskots piektā Eiropas darba 
apstākļu apsekojuma pārskata ziņojums, 
kurā ir iekļauti svarīgi un atbilstīgi 
konstatējumi par tendencēm saistībā ar 
nodarbinātības kvalitāti, ilgtspējīgu 
nodarbinātību un novecojošu darbaspēku, 
veselību un labklājību, kā arī darba laiku 
un darba un personīgās dzīves līdzsvaru;

1. atzinīgi vērtē Fonda ieguldījumu, 
sekmējot informētību par dzīves un darba 
apstākļiem Eiropas Savienībā laikā, kad, 
šie apstākļi dažās dalībvalstīs joprojām 
turpina pasliktināties; atgādina par to, ka 
ir publiskots piektā Eiropas darba apstākļu 
apsekojuma pārskata ziņojums, kurā ir 
iekļauti svarīgi un atbilstīgi konstatējumi 
par tendencēm saistībā ar nodarbinātības 
kvalitāti, ilgtspējīgu nodarbinātību un 
novecojošu darbaspēku, veselību un
labklājību, kā arī darba laiku un darba un 
personīgās dzīves līdzsvaru;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ņem vērā to, ka 2012. gada programma 
noslēdza Fonda četru gadu programmu 
2009.−2012. gadam; atzinīgi vērtē to, ka 
Fonds reaģēja uz ekonomiskās krīzes 
izraisītu politikas prioritāšu maiņu, uzsākot 
jaunus projektus, kas saistīti ar prioritāriem 
jautājumiem par krīzes radītajām 
sociālajām sekām, ekonomikas atlabšanu 
un darbvietu radīšanu, demogrāfiskām 
izmaiņām un ilgtspējīgu publisko sektoru;

2. ņem vērā to, ka 2012. gada programma 
noslēdza Eurofound četru gadu 
programmu 2009.−2012. gadam; atzinīgi 
vērtē to, ka Eurofound reaģēja uz 
ekonomiskās krīzes izraisītu politikas 
prioritāšu maiņu, uzsākot jaunus projektus, 
kas saistīti ar prioritāriem jautājumiem par 
krīzes radītajām sociālajām sekām, 
ekonomikas atlabšanu un darbvietu 
radīšanu, demogrāfiskām izmaiņām un 
ilgtspējīgu publisko sektoru;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas 
palāta ir atzinusi Fonda 2012. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotos darījumus par 
likumīgiem un pareiziem;

3. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas 
palāta ir atzinusi Eurofound 2012. finanšu 
gada pārskatiem pakārtotos darījumus par 
likumīgiem un pareiziem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas 
palāta ir atzinusi Fonda 2012. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotos darījumus par 
likumīgiem un pareiziem;

3. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas 
palāta ir atzinusi Fonda 2012. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotos darījumus par 
likumīgiem un pareiziem un ka ir skaidri 
atspoguļots tā finanšu stāvoklis 
2012. gada 31. decembrī;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Csaba Őry

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Revīzijas palātas piezīmi par 
to apropriāciju pārnešanas lielo īpatsvaru 
III sadaļā, par kurām ir uzņemtas saistības; 
atgādina, ka plānota līdzekļu pārnešana 
notiek atbilstīgi maksājumu grafikiem un 
atspoguļo Fonda darbības daudzgadīguma 
principu; atzinīgi vērtē to, ka atlikušo 
neplānoto pārnesumu īpatsvars ir 
samazinājies no 44 % uz 23 %; atzinīgi 
vērtē arī to, ka 2012. gada budžeta izpildes 
līmenis joprojām bija augsts;

4. ņem vērā Revīzijas palātas piezīmi par 
to apropriāciju pārnešanas lielo īpatsvaru 
III sadaļā, par kurām ir uzņemtas saistības; 
atgādina, ka plānota līdzekļu pārnešana 
notiek atbilstīgi maksājumu grafikiem un 
atspoguļo Fonda darbības daudzgadīguma 
principu; atzinīgi vērtē to, ka atlikušo 
neplānoto pārnesumu īpatsvars ir 
samazinājies no 44 % uz 23 %; atzinīgi 
vērtē arī to, ka 2012. gada budžeta izpildes 
līmenis I un II sadaļā joprojām bija augsts 
un ka attiecībā uz pagājušā gadā 
izteiktajām sūdzībām ir veikti korektīvi 
pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Revīzijas palātas piezīmi par 
to apropriāciju pārnešanas lielo īpatsvaru 
III sadaļā, par kurām ir uzņemtas saistības; 
atgādina, ka plānota līdzekļu pārnešana 
notiek atbilstīgi maksājumu grafikiem un 
atspoguļo Fonda darbības daudzgadīguma 
principu; atzinīgi vērtē to, ka atlikušo 
neplānoto pārnesumu īpatsvars ir 
samazinājies no 44 % uz 23 %; atzinīgi 
vērtē arī to, ka 2012. gada budžeta izpildes 
līmenis joprojām bija augsts;

4. ņem vērā Revīzijas palātas piezīmi par 
to apropriāciju pārnešanas lielo īpatsvaru 
III sadaļā, par kurām ir uzņemtas saistības; 
atgādina, ka plānota līdzekļu pārnešana 
notiek atbilstīgi maksājumu grafikiem un 
atspoguļo Eurofound darbības 
daudzgadīguma principu; atzinīgi vērtē to, 
ka atlikušo neplānoto pārnesumu īpatsvars 
ir samazinājies no 44 % uz 23 %; atzinīgi 
vērtē arī to, ka 2012. gada budžeta izpildes 
līmenis joprojām bija augsts;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pieņem zināšanai Fonda gada darbības 
pārskatā ietverto paskaidrojumu attiecībā 
uz iepriekš saņemtu Revīzijas palātas 
piezīmi par darbā pieņemšanas procedūru 
pārredzamību; atgādina, ka ir svarīgi 
nodrošināt darbā pieņemšanas procedūru 
pārredzamību.

5. pieņem zināšanai Eurofound gada 
darbības pārskatā ietverto paskaidrojumu 
attiecībā uz iepriekš saņemtu Revīzijas 
palātas piezīmi par darbā pieņemšanas 
procedūru pārredzamību: ir vispusīgi 
īstenoti visi Revīzijas palātas ieteikumi 
attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūru 
pārredzamību, nodrošinot to, ka visi 
lēmumi tiek reģistrēti attiecīgajā lietā; 
atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt darbā 
pieņemšanas procedūru pārredzamību.

Or. en


