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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej,
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1. z zadowoleniem przyjmuje wkład fundacji w propagowanie wiedzy na temat warunków
życia i pracy w UE; przypomina publikację całościowego sprawozdania z piątej
Europejskiej ankiety nt. warunków pracy, zawierającej ważne ustalenia na temat tendencji
dotyczących jakości pracy, zrównoważonej pracy i starzenia się siły roboczej, zdrowia i
dobrostanu, czasu pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
2. zauważa, że roczny program na rok 2012 był ostatnim w ramach czteroletniego programu
fundacji na lata 2009–2012; z zadowoleniem przyjmuje reakcję fundacji na zmianę
priorytetów politycznych spowodowaną kryzysem gospodarczym i wprowadzenie przez
nią nowych projektów związanych z priorytetami w obszarach społecznego oddziaływania
kryzysu, ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zmian demograficznych oraz
zrównoważonego sektora publicznego;
3. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u
podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2012 są zgodne z
prawem i prawidłowe;
4. odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego dotyczącą wysokiego stopnia
przeniesienia zaciągniętych zobowiązań z tytułu III; przypomina, że planowane
przeniesienie jest zgodne z harmonogramem płatności i odzwierciedla wieloletni charakter
działań fundacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pozostałe nieplanowane
przeniesienia zostały obniżone z 44% do 23%; z zadowoleniem przyjmuje utrzymujący
się wysoki wskaźnik wykonania budżetu na rok 2012;
5. odnotowuje wyjaśnienie fundacji zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności,
dotyczące wcześniejszej uwagi Trybunału Obrachunkowego w związku z przejrzystością
procedur naboru; zwraca uwagę na duże znaczenie zagwarantowania przejrzystości
procedur naboru.
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