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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1. is tevreden met de bijdrage van de stichting aan de bevordering van de kennis inzake de
levens- en arbeidsomstandigheden in de EU; herinnert aan de start van het
overzichtsverslag van het vijfde Europese onderzoek naar de arbeidsomstandigheden, met
belangrijke en relevante vaststellingen met betrekking tot de trends op het gebied van de
kwaliteit van banen, duurzaam werk en een vergrijzende beroepsbevolking, gezondheid en
welzijn en arbeidstijd en het evenwicht tussen beroeps- en privéleven;
2. merkt op dat het jaarprogramma voor 2012 het laatste was binnen het vierjarenprogramma
van de stichting voor de periode 2009-2012; is tevreden met de reactie van de stichting op
de gewijzigde beleidsprioriteiten als gevolg van de economische crisis, door de start van
nieuwe, met de prioritaire thema's verband houdende projecten inzake de sociale impact
van de crisis; herstel en schepping van banen; demografische verandering; en een
duurzame overheidssector;
3. spreekt zijn tevredenheid uit met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekeningen van de stichting voor het begrotingsjaar
2012 wettig en regelmatig zijn;
4. neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer over het hoge
overdrachtspercentage van vastgelegde kredieten voor titel III; herinnert eraan dat de
geplande overdacht samenhangt met betalingsregelingen en het gevolg is van het
meerjarige karakter van de werkzaamheden van de stichting; is tevreden met het feit dat
het niveau van de resterende ongeplande overdachten is teruggebracht van 44 % tot 23 %;
is voorts tevreden met het voortdurende hoge uitvoeringspercentage van de begroting in
2012;
5. neemt kennis van de uitleg van de stichting in haar jaarlijks activiteitenverslag met
betrekking tot de eerdere opmerkingen van de Rekenkamer over de transparantie van de
aanwervingsprocedures; herinnert eraan dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de
aanwervingsprocedures transparant zijn.
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