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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
1. víta zásluhy nadácie v oblasti podpory vedomostí o životných a pracovných podmienkach
v EÚ; víta publikovanie súhrnnej správy z 5. prieskumu pracovných podmienok, ktorá
obsahuje dôležité a relevantné zistenia o trendoch v kvalite pracovných miest, udržateľnej
práci a starnúcej pracovnej sile, zdraví a pohode a pracovnom čase a vyváženom
pracovnom a osobnom živote;
2. konštatuje, že ročný program na rok 2012 bol posledný ročný program v rámci
štvorročného programu nadácie na obdobie 2009 až 2012; víta skutočnosť, že nadácia
reagovala na zmenu politických priorít vyvolanú hospodárskou krízou spustením nových
projektov spojených s prioritnými témami týkajúcimi sa spoločenského dosahu krízy,
hospodárskej obnovy a tvorby pracovných miest, demografických zmien a udržateľného
verejného sektora;
3. vyjadruje spokojnosť, že podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou
účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2012 zákonné a správne;
4. berie na vedomie komentár Dvora audítorov k vysokej miere prenosu viazaných
rozpočtových prostriedkov v hlave III; pripomína, že plánovaný prenos je v súlade s
rozvrhom platieb a zodpovedá viacročnému charakteru operácií nadácie; víta skutočnosť,
že miera zostávajúcich neplánovaných prenosov sa znížila zo 44 % na 23 %; víta okrem
toho aj neustále vysokú mieru plnenia rozpočtu za rok 2012;
5. berie na vedomie vysvetlenie nadácie uvedené v jej výročnej správe o činnosti, ktoré sa
týka komentára, ktorý Dvor audítorov pred určitým časom uviedol k transparentnosti
postupov prijímania zamestnancov do služobného pomeru; pripomína, že je dôležité
zabezpečiť transparentnosť postupov prijímania zamestnancov do služobného pomeru.
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