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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изтъква важната роля на Фондацията за подпомагането на подобряването на 
развитието на човешкия капитал в страните партньори; във връзка с това приветства 
постигането на целите на работната програма, както е видно от увеличения брой 
корпоративни резултати през 2012 г., които са подробно описани в годишния отчет 
за дейността; отбелязва акцента, който се поставя в дейността на Фондацията върху 
важните въпроси във връзка с младежката заетост, и повторното насочване на 
вниманието към професионалното образование и обучение, аспекта на уменията в 
МСП и миграционните процеси; 

2. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 
отчети на Фондацията за финансовата 2012 година, за законосъобразни и редовни;

3. приветства факта, че общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
остава високо (99,9 %) през 2012 г., което показва добро бюджетно планиране; 
приветства факта, че равнището на реализираните резултати е в съответствие с 
бюджета на Фондацията; 

4. приветства мерките, предприети от Фондацията в отговор на изразените опасения 
относно липсата на политика по отношение на касовите средства и прозрачността 
на процедурите за набиране на персонал; 

5. отбелязва със съжаление въз основа на годишните отчети на Фондацията, че 
проблемната ситуация със сградата на Фондацията е останала нерешена през 2012 г. 
въпреки предприетите действия за предотвратяване и смекчаване на последиците; 
приветства факта, че през 2013 г. беше сключено споразумение с регионалните 
органи, което гарантира продължаването на дейността на Фондацията за периода 
2013–2015 г. 


