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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli az alapítvány hozzájárulását az élet- és munkakörülményekről szóló ismeretek 
EU-ban történő terjesztéséhez; emlékeztet a munkakörülményekről szóló ötödik európai 
felmérésről készült összefoglaló jelentés kiadására, amely fontos és releváns 
megállapításokat tartalmaz a munkahelyek minőségében tapasztalható trendekről, a tartós 
foglalkoztatásról és az idősödő munkaerőről, az egészségről és a jólétről, valamint a 
munkaidőről és a munka és a magánélet közötti egyensúlyról; 

2. tudomásul veszi, hogy a 2012-es éves munkaprogram volt az utolsó az alapítvány 
négyéves, 2009 és 2012 közötti programjából; üdvözli az alapítvány azon válaszreakcióját 
a gazdasági válság miatt megváltozott politikai prioritásokra, hogy a válság szociális 
hatására, a fellendülésre és munkahelyteremtésre, a demográfiai változásra és a 
fenntartható állami szektorra vonatkozó prioritási témákkal kapcsolatos új projekteket 
indított el; 

3. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2012-es pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék 
jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte; 

4. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzéseit a III. cím alatti lekötött előirányzatok 
magas átviteli aránya vonatkozásában; emlékeztet, hogy a tervezett átvitel megfelel a 
kifizetési ütemezésnek és tükrözi az alapítvány műveleteinek többéves jellegét; üdvözli, 
hogy a fennmaradó nem tervezett átvitelek szintje 44%-ról 23%-ra csökkent; üdvözli 
továbbá a költségvetés 2012-ben folyamatosan magas végrehajtási arányát; 

5. tudomásul veszi az alapítvány által az éves tevékenységi jelentésben a Számvevőszéknek 
a felvételi eljárások átláthatósága vonatkozásában tett megjegyzésére adott magyarázatát; 
emlékeztet a felvételi eljárások átláthatósága fontosságának biztosítására.


