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PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao 
nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. pozdravlja doprinos Zaklade promicanju znanja o životnim i radnim uvjetima u EU-u; 
podsjeća na izradu preglednog izvješća s petog po redu istraživanja europskih radnih 
uvjeta koje sadrži važne i relevantne nalaze o trendovima u kvaliteti posla, održivom radu 
i starenju radne snage, zdravlju i blagostanju te ravnoteži između profesionalnog i 
osobnog života

2. primjećuje da je godišnji program za 2012. bio posljednji iz četverogodišnjeg programa 
2009. �2012. Zaklade; pozdravlja to što je Zaklada kao odgovor na izmjene prioriteta 
politike koju je uzrokovala ekonomska kriza pokrenula nove projekte povezane s 
prioritetnim temama u vezi s društvenim posljedicama krize, oporavakom i otvaranjem 
radnih mjesta, demografskim promjenama i održivom javnom sektoru; 

3. iskazuje svoje zadovoljstvo u vezi s izjavom Revizorskog suda prema kojoj su transakcije 
na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Zaklade u kontekstu financija za 2012. 
zakoniti i ispravni; 

4. primjećuje komentar Revizorskog suda o visokoj stopi prijenosa odobrenih sredstava  za 
koje je preuzeta obveza u glavi III.; podsjeća da planirani prijenosi odgovaraju 
vremenskom rasporedu plaćanja i odražavaju višegodišnju narav operacija Zaklade; 
pozdravlja smanjenje razine preostalih neplaniranih prijenosa s 44 % na 23 %; pozdravlja 
nadalje postojanu visoku stopu izvršenja proračuna u 2012.; 

5. primjećuje odgovor Zaklade u njezinom godišnjem izvješću o radu na raniji komentar 
Revizorskog suda u vezi s transparentnošću postupaka zapošljavanja; podsjeća na važnost 
ostvarivanja transparentnosti u sklopu postupaka zapošljavanja. 


