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Amendamentul 1
Sergio Gutiérrez Prieto
Proiect de aviz
Punctul 1
Proiectul de aviz

Amendamentul

1. salută contribuția Fundației la
promovarea cunoștințelor privind condițiile
de viață și de muncă în UE; reamintește
inițierea raportului de sinteză aferent celui
de-al cincilea Studiu european privind
condițiile de muncă, care conține concluzii
importante și relevante cu privire la
tendințele legate de calitatea muncii,
munca durabilă și forța de muncă în curs
de îmbătrânire, sănătatea și bunăstarea,
precum și timpul de muncă și echilibrul
dintre muncă și viața de familie;

1. salută contribuția fundației Eurofound
la promovarea cunoștințelor privind
condițiile de viață și de muncă în UE;
reamintește inițierea raportului de sinteză
aferent celui de-al cincilea Studiu european
privind condițiile de muncă, care conține
concluzii importante și relevante cu privire
la tendințele legate de calitatea muncii,
munca durabilă și forța de muncă în curs
de îmbătrânire, sănătatea și bunăstarea,
precum și timpul de muncă și echilibrul
dintre muncă și viața de familie;
Or. en

Amendamentul 2
Marian Harkin
Proiect de aviz
Punctul 1
Proiectul de aviz

Amendamentul

1. salută contribuția Fundației la
promovarea cunoștințelor privind condițiile
de viață și de muncă în UE; reamintește
inițierea raportului de sinteză aferent celui
de-al cincilea Studiu european privind
condițiile de muncă, care conține concluzii
importante și relevante cu privire la
tendințele legate de calitatea muncii,
munca durabilă și forța de muncă în curs
de îmbătrânire, sănătatea și bunăstarea,
precum și timpul de muncă și echilibrul
dintre muncă și viața de familie;

1. salută contribuția Fundației la
promovarea cunoștințelor privind condițiile
de viață și de muncă în UE într-o perioadă
în care în unele state membre aceste
condiții continuă să se deterioreze;
reamintește inițierea raportului de sinteză
aferent celui de-al cincilea Studiu european
privind condițiile de muncă, care conține
concluzii importante și relevante cu privire
la tendințele legate de calitatea muncii,
munca durabilă și forța de muncă în curs
de îmbătrânire, sănătatea și bunăstarea,
precum și timpul de muncă și echilibrul
dintre muncă și viața de familie;
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Amendamentul 3
Sergio Gutiérrez Prieto
Proiect de aviz
Punctul 2
Proiectul de aviz

Amendamentul

2. ia act de faptul că programul anual
pentru 2012 a fost programul final în
cadrul programului de patru ani al
Fundației în perioada 2009-2012; salută
reacția Fundației față de modificarea
priorităților politice determinată de criza
economică, prin lansarea de noi proiecte
legate de temele prioritare privind impactul
social al crizei, redresarea economică și
crearea de locuri de muncă: schimbările
demografice, și un sector public durabil;

2. ia act de faptul că programul anual
pentru 2012 a fost programul final în
cadrul programului de patru ani al
Eurofound în perioada 2009-2012; salută
reacția fundației Eurofound față de
modificarea priorităților politice
determinată de criza economică, prin
lansarea de noi proiecte legate de temele
prioritare privind impactul social al crizei,
redresarea economică și crearea de locuri
de muncă: schimbările demografice, și un
sector public durabil;
Or. en

Amendamentul 4
Sergio Gutiérrez Prieto
Proiect de aviz
Punctul 3
Proiectul de aviz

Amendamentul

3. își exprimă satisfacția legată de faptul că
Curtea de Conturi a constatat legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor anuale ale Fundației pentru
exercițiul financiar 2012;

3. își exprimă satisfacția legată de faptul că
Curtea de Conturi a constatat legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor anuale ale Eurofound pentru
exercițiul financiar 2012;
Or. en

PE526.185v01-00

RO

4/6

AM\1014023RO.doc

Amendamentul 5
Marian Harkin
Proiect de aviz
Punctul 3
Proiectul de aviz

Amendamentul

3. își exprimă satisfacția legată de faptul că
Curtea de Conturi a constatat legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor anuale ale Fundației pentru
exercițiul financiar 2012;

3. își exprimă satisfacția legată de faptul că
Curtea de Conturi a constatat legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor anuale ale Fundației pentru
exercițiul financiar 2012, iar situația sa
financiară la 31 decembrie 2012 este clar
prezentată;
Or. en

Amendamentul 6
Csaba Őry
Proiect de aviz
Punctul 4
Proiectul de aviz

Amendamentul

4. ia act de comentariul Curții de Conturi
privind rata ridicată de credite de reportate
care au fost angajate la titlu III; reamintește
că reportările planificate corespund
calendarelor de plată și reflectă natura
multianuală a operațiunilor Fundației;
salută faptul că nivelul reportărilor
neplanificate rămase s-a redus de la 44% la
23%; în plus, salută rata de execuție a
bugetului pentru 2012 care continuă să fie
ridicată;

4. ia act de comentariul Curții de Conturi
privind rata ridicată de credite de reportate
care au fost angajate la titlu III; reamintește
că reportările planificate corespund
calendarelor de plată și reflectă natura
multianuală a operațiunilor Fundației;
salută faptul că nivelul reportărilor
neplanificate rămase s-a redus de la 44% la
23%; în plus, salută rata de execuție a
bugetului pentru 2012 care continuă să fie
ridicată pentru titlurile I și II și măsurile
de corecție adoptate în cazul reclamațiilor
transmise în anul precedent;
Or. en

Amendamentul 7
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proiect de aviz
Punctul 4
Proiectul de aviz

Amendamentul

4. ia act de comentariul Curții de Conturi
privind rata ridicată de credite de reportate
care au fost angajate la titlu III; reamintește
că reportările planificate corespund
calendarelor de plată și reflectă natura
multianuală a operațiunilor Fundației;
salută faptul că nivelul reportărilor
neplanificate rămase s-a redus de la 44% la
23%; în plus, salută rata de execuție a
bugetului pentru 2012 care continuă să fie
ridicată;

4. ia act de comentariul Curții de Conturi
privind rata ridicată de credite de reportate
care au fost angajate la titlu III; reamintește
că reportările planificate corespund
calendarelor de plată și reflectă natura
multianuală a operațiunilor fundației
Eurofound; salută faptul că nivelul
reportărilor neplanificate rămase s-a redus
de la 44% la 23%; în plus, salută rata de
execuție a bugetului pentru 2012 care
continuă să fie ridicată;
Or. en

Amendamentul 8
Sergio Gutiérrez Prieto
Proiect de aviz
Punctul 5
Proiectul de aviz

Amendamentul

5. ia act de explicația Fundației în
Raportul său anual de activitate la
comentariul anterior al Curții de Conturi
privind transparența procedurilor de
recrutare; reamintește importanța asigurării
transparenței procedurilor de recrutare.

5. ia act de explicația fundației Eurofound
în Raportul său anual de activitate la
comentariul anterior al Curții de Conturi
privind transparența procedurilor de
recrutare; toate recomandările Curții de
Conturi privind transparența procedurilor
de recrutare, menite să asigure
înregistrarea în dosar a tuturor deciziilor,
au fost îndeplinite integral; reamintește
importanța asigurării transparenței
procedurilor de recrutare;
Or. en
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