
AM\892962ET.doc PE483.609v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Eelarvekontrollikomisjon

2011/2218(DEC)

7.3.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–8

Raporti projekt
Monica Luisa Macovei
(PE473.969v01-00)

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmine
(C7-0279/2011 – 2011/2218(DEC))



PE483.609v01-00 2/6 AM\892962ET.doc

ET

AM_Com_NonLegReport



AM\892962ET.doc 3/6 PE483.609v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

1. Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuuri direktori tegevusele agentuuri 
2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri direktori 
tegevusele agentuuri 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

1. Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuuri direktori tegevusele agentuuri 
2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri direktori 
tegevusele agentuuri 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

2. Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuuri 2010. eelarveaasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

2. Ettepanek võtta vastu otsus
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuuri 2010. eelarveaasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse 
ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. täheldab raamatupidamise aastaaruande 
põhjal, et agentuuri esialgset 2010. aasta 
eelarvet muudeti kahel korral ja 
eelarvevahendeid paigutati ümber; 
kahetseb, et agentuur ei ole andnud teavet 
muudatuste põhjuste kohta; palub 
agentuuril seda teha ja eelarve täitmisele 
heakskiitu andmise eest vastutavat 
institutsiooni teavitada;

2. täheldab raamatupidamise aastaaruande 
põhjal, et agentuuri esialgset 2010. aasta 
eelarvet muudeti kahel korral ja 
eelarvevahendeid paigutati ümber; palub 
agentuuril eelarve täitmisele heakskiitu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
nende muudatuste põhjustest teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. märgib, et ülekantavad assigneeringud 
on aja jooksul vähenenud; eelkõige märgib, 
et tühistamismäär kahanes 2009. aasta 
19%lt 11%le 2010. aastal; sellegipoolest 
kutsub agentuuri üles seda näitajat veelgi 
parandama ja oma tegevuste läbiviimisega 
mitte viivitama;

4. märgib, et ülekantavad assigneeringud 
on aja jooksul vähenenud; eelkõige märgib, 
et tühistamismäär kahanes 2009. aasta 
19%lt 11%le 2010. aastal; õhutab
agentuuri seda näitajat veelgi parandama;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks agentuuri teated, 
mille kohaselt SAT kontrollis varasematel 
audititel antud soovituste täitmist; on eriti 
rahul asjaoluga, et erinevalt varasemast 
soovituste täitmise järelkontrollist sedastas 
siseaudiitor, et kõik „väga tähtsad” 
soovitused olid piisavalt ja lõpuni täidetud, 
peale ühe, mis puudutas 
raamatupidamissüsteemi kinnitamist, mis 
oli täidetud osaliselt ja tõsteti seepärast 
ümber „tähtsate” soovituste alla; palub 
seepärast agentuuril ka see soovitus 
tervikuna täita ja teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni võetud 
meetmetest;

10. võtab teadmiseks agentuuri teated, 
mille kohaselt SAT kontrollis varasematel 
audititel antud soovituste täitmist; on eriti 
rahul asjaoluga, et erinevalt varasemast 
soovituste täitmise järelkontrollist sedastas 
siseaudiitor, et kõik „väga tähtsad” 
soovitused olid piisavalt ja lõpuni täidetud, 
peale ühe, mis puudutas 
raamatupidamissüsteemi kinnitamist, mis 
oli täidetud osaliselt ja tõsteti seepärast 
ümber „tähtsate” soovituste alla; palub 
agentuuril teavitada eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni selle soovituse täitmisest ja 
selleks võetud meetmetest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 – lõik 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

palub seepärast agentuuril need kaks 
soovitust kiiresti täita ja teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni võetud 
meetmetest;

palub agentuuril teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni nende soovituste 
täitmisest ja selleks võetud meetmetest;

Or. en


