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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства приноса на Фондацията за разпространяването на знания относно 
условията на живот и труд в ЕС; припомня публикуването на обобщителния доклад 
от петото Европейско проучване на условията на труд, който съдържа важни и 
актуални констатация относно тенденциите по отношение на качеството на 
работните места, устойчивата работа и застаряването на работната сила, здравето и 
благосъстоянието, работното време и  равновесието между професионалния и 
личния живот; 

2. отбелязва, че годишната програма за 2012 г. беше последната от четиригодишната 
програма на Фондацията за 2009—2012 г.; приветства реакцията на Фондацията на 
промяната в политическите приоритети, наложени от икономическата криза, с 
лансирането на нови проекти, свързани с приоритетни теми от социалното 
въздействие на кризата: възстановяването и създаването на работни места, 
демографските промени, и устойчивият публичен сектор; 

3. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 
отчети на Фондацията за финансовата 2012 година, за законосъобразни и редовни; 

4. отбелязва забележката на Сметната палата относно високото равнище на преносите 
на бюджетни кредити за поети задължения по дял ІІІ; припомня, че планираният 
пренос отговаря на графиците за плащания и отразява многогодишния характер на 
операциите на Фондацията; приветства равнището на останалите непланирани 
преноси, което е спаднало от 44 % на 23 %; приветства освен това все така високото 
равнище на изпълнение на бюджета през 2012 г. 

5. отбелязва обяснението, дадено от Фондацията в нейния годишен отчет за дейността, 
на предходна забележка на Сметната палата относно прозрачността на процедурите 
за набиране на персонал; припомня значението на гарантирането на прозрачността 
на процедурите за набиране на персонал. 


