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Amendamentul  1 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 1 

Punctul 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă directorului Fundației 

Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 

de Viață și de Muncă descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Fundației aferent exercițiului financiar 

2016 / își amână decizia de a acorda 

directorului Fundației Europene pentru 

Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 

Muncă descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului Fundației aferent 

exercițiului financiar 2016; 

1. acordă directorului Fundației 

Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 

de Viață și de Muncă descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Fundației aferent exercițiului financiar 

2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Propunere de decizie 1 

Punctul 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă directorului Fundației 

Europene pentru Îmbunătățirea 

Condițiilor de Viață și de Muncă 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Fundației aferent exercițiului 

financiar 2016 / își amână decizia de a 

acorda directorului Fundației Europene 

pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 

și de Muncă descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului Fundației aferent 

exercițiului financiar 2016; 

1. își amână decizia de a acorda 

directorului Fundației Europene pentru 

Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 

Muncă descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului Fundației aferent 

exercițiului financiar 2016; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de decizie 2 

Punctul 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. aprobă închiderea conturilor 

Fundației Europene pentru Îmbunătățirea 

Condițiilor de Viață și de Muncă pentru 

exercițiul financiar 2016 / amână 

închiderea conturilor Fundației Europene 

pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 

și de Muncă pentru exercițiul financiar 

2016; 

1. aprobă închiderea conturilor 

Fundației Europene pentru Îmbunătățirea 

Condițiilor de Viață și de Muncă pentru 

exercițiul financiar 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. observă că, în raportul Curții pe 

2014, aceasta a raportat că existau plăți 

salariale datorate personalului pentru 

perioada 2005-2014 în urma trecerii la noul 

Statut al funcționarilor Uniunii în 2005; 

remarcă faptul că, deși motivele acestor 

plăți insuficiente sunt diferite (în 2014 a 

fost vorba de nerespectarea salariului 

minim garantat, iar în 2015, de un factor 

incorect de multiplicare aplicat salariilor), 

Curtea a constatat din nou că există plăți 

salariale datorate (43 350 EUR), dar și 

unele sume plătite în exces (168 930 EUR), 

care afectau 30 de membri în activitate sau 

foști membri ai personalului; observă că 

Fundația a corectat toate situațiile de plăți 

1. regretă faptul că Curtea a 

semnalat plăți salariale datorate 

personalului pentru perioada 2005-2014 în 

urma trecerii la noul Statut al funcționarilor 

Uniunii în 2005, în special având în 

vedere că este vorba despre „Fundația 

Europeană pentru Îmbunătățirea 

Condițiilor de Viață și de Muncă”; 

remarcă faptul că, deși motivele acestor 

plăți insuficiente sunt diferite (în 2014 a 

fost vorba de nerespectarea salariului 

minim garantat, iar în 2015 de un factor 

incorect de multiplicare aplicat salariilor), 

Curtea a constatat din nou că există plăți 

salariale datorate (43 350 EUR), dar și 

unele sume plătite în exces (168 930 EUR), 
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datorate, dar nu va recupera sumele plătite 

în exces (în conformitate cu articolul 85 

din Statutul funcționarilor în vigoare); 

invită Fundația să analizeze încă o dată 

eventualele erori legate de trecerea la noul 

statut în 2005 și să procedeze la o evaluare 

completă a sistemului său de gestiune a 

salariilor și să prezinte constatările sale 

autorității care acordă descărcarea de 

gestiune; ia act, pe baza informațiilor 

furnizate de Fundație, că în aprilie 2017 a 

fost efectuat un audit intern detaliat al 

sistemului de gestiune a salariilor; constată 

că Fundația așteaptă raportul final, iar 

recomandărilor primite li se va da atenția 

cuvenită; invită Fundația să informeze 

autoritatea care acordă descărcarea de 

gestiune cu privire la măsurile corective 

care vor fi luate; 

care afectau 30 de membri în activitate sau 

foști membri ai personalului; observă că 

Fundația a corectat toate situațiile de plăți 

datorate, dar nu va recupera sumele plătite 

în exces (în conformitate cu articolul 85 

din Statutul funcționarilor în vigoare); 

invită Fundația să analizeze încă o dată 

eventualele erori legate de trecerea la noul 

statut în 2005 și să procedeze la o evaluare 

completă a sistemului său de gestiune a 

salariilor și să prezinte constatările sale 

autorității care acordă descărcarea de 

gestiune; ia act, pe baza informațiilor 

furnizate de Fundație, că în aprilie 2017 a 

fost efectuat un audit intern detaliat al 

sistemului de gestiune a salariilor; constată 

că Fundația așteaptă raportul final, iar 

recomandărilor primite li se va da atenția 

cuvenită; invită Fundația să informeze 

autoritatea care acordă descărcarea de 

gestiune cu privire la măsurile corective 

care vor fi luate; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. constată, din raportul Curții, că 

nivelul creditelor angajate reportate în 

2017 a fost de 2 800 000 EUR (43 %) 

pentru titlul III (cheltuieli operaționale), în 

comparație cu 2 100 000 EUR (31 %) în 

2015, fiind legat în principal de proiecte 

(studii și proiecte-pilot) care se întindeau 

dincolo de sfârșitul anului; observă că 

Fundația ar putea lua în considerare 

introducerea unor credite bugetare 

diferențiate pentru a reflecta mai bine 

natura multianuală a operațiunilor și 

întârzierile inevitabile care survin între 

3. constată, din raportul Curții, că 

nivelul creditelor angajate reportate în 

2017 a fost ridicat, în valoare de 

2 800 000 EUR (43 %) pentru titlul III 

(cheltuieli operaționale), în comparație cu 

2 100 000 EUR (31 %) în 2015, fiind legat 

în principal de proiecte (studii și proiecte-

pilot) care se întindeau dincolo de sfârșitul 

anului; observă că Fundația ar putea lua în 

considerare introducerea unor credite 

bugetare diferențiate pentru a reflecta mai 

bine natura multianuală a operațiunilor și 

întârzierile inevitabile care survin între 
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semnarea contractelor, livrare și efectuarea 

plăților; 

semnarea contractelor, livrare și efectuarea 

plăților; 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. solicită Fundației să păstreze 

volumul care urmează să fie reportat în 

anul următor la un nivel cât mai scăzut 

posibil; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată ar trebui să facă 

parte din politica în materie de personal a 

Fundației; subliniază că bugetul cheltuit 

pentru activități de menținere în formă se 

ridică la 80,21 EUR per membru al 

personalului; constată că durata medie a 

concediului medical per membru al 

personalului este de 6,5 zile și că niciun 

membru al personalului nu a fost în 

concediu medical pe parcursul întregului 

an; 

9. subliniază că echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată ar trebui să facă 

parte din politica în materie de personal a 

Fundației; subliniază că bugetul cheltuit 

pentru activități de menținere în formă se 

ridică la 80,21 EUR per membru al 

personalului; constată că durata medie a 

concediului medical per membru al 

personalului este de 6,5 zile, mai scăzută 

decât în multe alte agenții ale UE, dar este 

încă îngrijorătoare și necesită o analiză 

pentru a se vedea dacă stresul la locul de 

muncă este un factor, și că niciun membru 

al personalului nu a fost în concediu 

medical pe parcursul întregului an; 
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Or. en 

 

Amendamentul  8 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată ar trebui să facă 

parte din politica în materie de personal a 

Fundației; subliniază că bugetul cheltuit 

pentru activități de menținere în formă se 

ridică la 80,21 EUR per membru al 

personalului; constată că durata medie a 

concediului medical per membru al 

personalului este de 6,5 zile și că niciun 

membru al personalului nu a fost în 

concediu medical pe parcursul întregului 

an; 

9. subliniază că echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată ar trebui să facă 

parte din politica în materie de personal a 

Fundației; ia act de faptul că bugetul 

cheltuit pentru activități de menținere în 

formă se ridică la 80,21 EUR per membru 

al personalului; constată că durata medie a 

concediului medical per membru al 

personalului este de 6,5 zile și că niciun 

membru al personalului nu a fost în 

concediu medical pe parcursul întregului 

an; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reamintește că reducerile de 

personal au fost puse în aplicare cu mare 

dificultate și își reiterează opoziția față de 

noi reduceri, care ar limita capacitatea 

agențiilor de a-și duce la bun sfârșit 

mandatele; 

13. reamintește că reducerile de 

personal au fost puse în aplicare cu mare 

dificultate și își reiterează preocuparea 

vizavi de orice noi reduceri, care ar limita 

capacitatea agențiilor de a-și duce la bun 

sfârșit mandatele; 

Or. en 

 

Amendamentul  10 
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Benedek Jávor, Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază necesitatea de a crea un 

organism independent care să poată fi 

consultat, să ofere consiliere și să poată 

primi informațiile divulgate de 

denunțători și care să dispună de resurse 

bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta 

denunțătorii să utilizeze canalele 

corespunzătoare pentru a divulga 

informații privind posibile nereguli care 

aduc atingere intereselor financiare ale 

Uniunii, protejând, în același timp, 

confidențialitatea lor și oferindu-le 

sprijinul și consilierea necesare; 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Barbara Kappel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. invită Fundația să adopte un cod 

de etică și să informeze autoritatea de 

descărcare de gestiune cu privire la 

conflictele de interese presupuse și 

confirmate, la modul în care acestea au 

fost soluționate la și modul în care le va 

preveni în viitor; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Petri Sarvamaa 



 

AM\1146782RO.docxx 9/10 PE618.266v01-00 

 RO 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Întocmirea bugetului în funcție de 

performanțe 

Principalele realizări 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. constată, pe baza raportului Curții, 

că, în raportul său de audit din decembrie 

2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) a 

subliniat nevoia de a se îmbunătăți modul 

în care Fundația își gestionează proiectele, 

în special în ceea ce privește mecanismele 

de guvernanță, monitorizarea și raportarea; 

observă, în plus, că Fundația și IAS au 

convenit asupra unui plan de acțiuni 

corective; 

21. constată, pe baza raportului Curții, 

că, în raportul său de audit din 

decembrie 2016, Serviciul de Audit Intern 

(IAS) a subliniat nevoia de a se îmbunătăți 

modul în care Fundația își gestionează 

proiectele, în special în ceea ce privește 

mecanismele de guvernanță, monitorizarea 

și raportarea; ia act cu satisfacție, cu toate 

acestea, de faptul că Fundația și IAS au 

convenit asupra unui plan de acțiuni 

corective; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. regretă profund faptul că 

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 nu 

prevede în mod explicit evaluări externe 

ale activităților Fundației; observă că 

24. regretă faptul că Regulamentul 

(CEE) nr. 1365/75 nu prevede în mod 

explicit evaluări externe ale activităților 

Fundației; observă, cu toate acestea, că 
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propunerea Comisiei privind un nou 

regulament de înființare include obligația 

realizării unei evaluări o dată la cinci ani; 

salută faptul că fiecare dintre programele 

de lucru cvadrienale face totuși obiectul 

unei evaluări externe; 

propunerea Comisiei privind un nou 

regulament de înființare include obligația 

realizării unei evaluări o dată la cinci ani; 

salută, de asemenea, faptul că, în prezent, 

fiecare dintre programele de lucru 

cvadrienale face obiectul unei evaluări 

externe; 

Or. en 

 


