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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. отбелязва потвърждението на Сметната палата, че годишните отчети на Фондацията 
за бюджета в размер на 19 100 000 евро съответстват на действителното й 
финансово състояние към 31 декември 2009 г. и че нейната дейност и паричните 
потоци за приключилата към тази дата финансова година са в съответствие с 
разпоредбите на финансовия регламент на Фондацията;

2. изразява своето задоволство от това, че Сметната палата обяви операциите, 
свързани с годишните отчети за финансовата 2009 година, за законосъобразни и 
редовни;

3. изразява съжаление за това, че през 2009 г. е имало увеличение на бюджетните 
трансфери, наред с другото, поради девет решения, взети по отношение на 
бюджетния ред "Възнаграждения"; приветства потвърждението на ЕФО, че в 
съответствие с констатациите на Сметната палата Фондацията ще тълкува по-строго 
Финансовия регламент по отношение на трансферите и че вече е изготвила мерки за 
въвеждане на по-строг мониторинг и контрол по отношение на бюджетните 
трансфери;

4. призовава ЕФО да спазва стриктно разпоредбите на основния регламент, особено 
когато се касае за прехвърляне на финансови средства между отделни дялове; все 
пак счита, че бюджетирането по дейности е трудно в рамките на една система, която 
отделя разходите за персонал и административните разходи от оперативните 
разходи, и по-специално за агенция, чийто предмет на дейност е предоставянето на 
консултации и съвети и изграждането на доверие.


