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NÁVRHY
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. vítá příspěvek nadace k šíření znalostí o životních a pracovních podmínkách v EU;
připomíná vydání souhrnné zprávy vyplývající z pátého průzkumu pracovních podmínek
v Evropě, která obsahuje důležitá a relevantní zjištění o trendech, pokud jde o kvalitu
pracovních míst, udržitelná pracovní místa a stárnutí pracovní síly, zdraví a dobré životní
podmínky, pracovní dobu a sladění pracovního a soukromého života;
2. konstatuje, že program na rok 2012 byl posledním v rámci čtyřletého programu nadace na
období 2009–2012; vítá skutečnost, že nadace reagovala na změnu politických priorit
způsobenou hospodářskou krizí zavedením nových projektů spojených s prioritními
tématy, jako jsou sociální dopady krize, oživení hospodářství a vytváření pracovních míst,
demografické změny a udržitelný veřejný sektor;
3. vyjadřuje svou spokojenost s prohlášením Účetního dvora, že transakce, na nichž se
zakládá účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2012, jsou legální a správné;
4. bere na vědomí připomínku Účetního dvora týkající se vysoké míry přenesených
prostředků na závazky v oddílu III; připomíná, že plánovaný přenos prostředků odpovídá
časovému rozpisu plateb a odráží víceletý charakter operací nadace; vítá skutečnost, že
úroveň zbývajících neplánovaných přenosů se snížila ze 44 % na 23 %; dále vítá i nadále
vysokou míru plnění rozpočtu v roce 2012;
5. bere na vědomí vysvětlení nadace k její výroční zprávě o činnosti v souvislosti s dřívější
připomínkou, kterou Účetní dvůr vznesl ohledně transparentnosti přijímacích řízení;
připomíná, že je důležité zajistit transparentnost přijímacích řízení.
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