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Изменение 1
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейския център 
за развитие на професионалното 
обучение във връзка с изпълнението на 
бюджета на Центъра за финансовата 
2010 година;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейския център за 
развитие на професионалното обучение 
във връзка с изпълнението на бюджета 
на Центъра за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 2
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейския център 
за развитие на професионалното 
обучение във връзка с изпълнението на 
бюджета на Центъра за финансовата 
2010 година;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейския център за 
развитие на професионалното обучение 
във връзка с изпълнението на бюджета 
на Центъра за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 3
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за 

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за 
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финансовата 2010 година; финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 4
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за 
финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за 
финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 5
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че вноската на 
Съюза в бюджета на Центъра за 2010 г. 
възлизаше на 12 265 000 EUR, което 
представлява увеличение от 4,9 % в 
сравнение с 2009 г.,

Г. като има предвид, че вноската на 
Съюза в бюджета на Центъра за 2010 г. 
възлизаше на 16 920 000 EUR, което 
представлява увеличение от 2 % в 
сравнение с 2009 г.,

Or. en

Изменение 6
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Съображение Г
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Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че вноската на 
Съюза в бюджета на Центъра за 2010 г. 
възлизаше на 12 265 000 EUR, което 
представлява увеличение от 4,9 % в 
сравнение с 2009 г.,

Г. като има предвид, че вноската на 
Съюза в бюджета на Центъра за 2010 г. 
възлизаше на 16 920 000 EUR, което 
представлява увеличение от 2 % в 
сравнение с 2009 г.,

Or. en

Изменение 7
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. отбелязва също така в годишните 
отчети на Центъра за 2010 г., че 
представителните разходи и разходите 
за заседания са се увеличили съответно 
с 233 % и 37 % в сравнение с 2009 г.; 
отбелязва, че Центърът не е 
обосновал значителните промени 
през 2010 г. в сравнение с 2009 г. в тези 
два случая; следователно призовава 
Центъра да обясни на органа по 
освобождаване от отговорност 
причината за значителното 
увеличение в тези конкретни 
области;

3. отбелязва също така в годишните 
отчети на Центъра за 2010 г., че 
представителните разходи и разходите 
за заседания са се увеличили съответно 
с 233 % и 37 % в сравнение с 2009 г.; 
признава, че с писмо от 23 февруари 
2012 г. е получена обосновка за 
увеличението на тези разходи;

Or. en

Изменение 8
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 4
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Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва, че Центърът получава 
годишни вноски от две държави извън 
Европейския съюз, които извличат 
полза от дейността на Центъра; 
отбелязва, че вноската на Норвегия и 
Исландия в бюджета на Центъра за 2010 
г. възлиза на 421 308 EUR; припомня, че 
тези средства се управляват като целеви 
приходи, което означава, че трябва да 
бъдат отпуснати за определени проекти; 
отбелязва, че през 2010 г. Центърът не е 
постигнал целта за използване на тези 
средства; подчертава, че за финансовата 
2009 година Сметната палата вече 
направи коментари относно слабостите, 
допуснати от Центъра при използването 
на тези средства; следователно 
настоятелно призовава Центъра да 
обясни тези слабости на органа по 
освобождаване от отговорност и да 
предприеме незабавни действия за 
осигуряване на използването на тези 
вноски;

4. отбелязва, че Центърът получава 
годишни вноски от две държави извън 
Европейския съюз, които извличат 
полза от дейността на Центъра; 
отбелязва, че вноската на Норвегия и 
Исландия в бюджета на Центъра за 2010 
г. възлиза на 421 308 EUR; припомня, че 
тези средства се управляват като целеви 
приходи, което означава, че трябва да 
бъдат отпуснати за определени проекти; 
отбелязва, че през 2010 г. Центърът не е 
постигнал целта за използване на тези 
средства; подчертава, че за финансовата 
2009 година Сметната палата вече 
направи коментари относно слабостите, 
допуснати от Центъра при използването 
на тези средства; признава, че с писмо 
от 23 февруари 2012 г. е получено 
обяснение за това положение; 
приветства в тази връзка, че през 
2011 г. целта е постигната и 100 % 
от планирания бюджет е изпълнен;

Or. en

Изменение 9
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва, че Центърът получава 
годишни вноски от две държави извън 
Европейския съюз, които извличат 
полза от дейността на Центъра; 
отбелязва, че вноската на Норвегия и 
Исландия в бюджета на Центъра за 2010 
г. възлиза на 421 308 EUR; припомня, че 
тези средства се управляват като целеви 
приходи, което означава, че трябва да 

4. отбелязва, че Центърът получава 
годишни вноски от две държави извън 
Европейския съюз, които извличат 
полза от дейността на Центъра; 
отбелязва, че вноската на Норвегия и 
Исландия в бюджета на Центъра за 2010 
г. възлиза на 421 308 EUR; припомня, че 
тези средства се управляват като целеви 
приходи, което означава, че трябва да 
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бъдат отпуснати за определени проекти; 
отбелязва, че през 2010 г. Центърът не е 
постигнал целта за използване на тези 
средства; подчертава, че за финансовата 
2009 година Сметната палата вече 
направи коментари относно слабостите, 
допуснати от Центъра при използването 
на тези средства; следователно 
настоятелно призовава Центъра да 
обясни тези слабости на органа по 
освобождаване от отговорност и да 
предприеме незабавни действия за 
осигуряване на използването на тези 
вноски;

бъдат отпуснати за определени проекти; 
отбелязва, че през 2010 г. Центърът не е 
постигнал целта за използване на тези 
средства; подчертава, че за финансовата 
2009 година Сметната палата вече 
направи коментари относно слабостите, 
допуснати от Центъра при използването 
на тези средства; отбелязва 
твърдението на Центъра, че 
предвидената цел за 2010 г. не е 
постигната поради отлагането на 
ремонтните работи по сградите на 
Центъра, но че целта е постигната 
през 2011 г.;  отбелязва също така 
ангажимента на Центъра да усвои 
през 2012 г. вноските на Норвегия и 
Исландия от предходните години; 
призовава Центъра да информира 
органа по освобождаване от 
отговорност за използването на тези 
вноски;

Or. en

Изменение 10
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. въз основа на годишните отчети на 
Центъра за 2010 г. отбелязва, че през 
2010 г. автоматичните преноси на 
бюджетни кредити са възлизали на 
574 493 EUR и че е направен 
неавтоматичен пренос в размер на 55 
910 EUR; подчертава, че сумата на 
автоматичните и неавтоматичните 
преноси не отговаря на общата сума 
на бюджетните кредити, пренесени 
към 2011 г.;  отбелязва, че в годишния 
доклад на Центъра относно 
годишните отчети за 2010 г. не се 
обяснява разликата от 164 297 EUR;  

6. въз основа на годишните отчети на 
Центъра за 2010 г. отбелязва също 
така, че е направен неавтоматичен 
пренос в размер на 55 910 EUR във 
връзка с разходи по дял 2;
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настоятелно призовава Центъра и 
Сметната палата да предоставят на
органа по освобождаване от 
отговорност подробни разяснения по 
този въпрос и да вземат подходящи 
мерки за коригиране на ситуацията;

Or. en

Изменение 11
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. отбелязва, че според Центъра той все 
още трябва да изпълни някои препоръки 
на IAS, направени в контекста на 
одитите в областта на управлението на 
човешките ресурси през 2008 г. и 
етиката през 2009 г.;  въпреки това 
настоятелно призовава директора на
Центъра да предостави на органа по 
освобождаване от отговорност 
конкретна информация относно плана 
за действие, подготвен от Центъра с 
оглед изпълнението на тези препоръки;

16. отбелязва, че според Центъра той все
още трябва да изпълни някои препоръки 
на IAS, направени в контекста на 
одитите в областта на управлението на 
човешките ресурси през 2008 г. и 
етиката през 2009 г.;  признава, че с 
писмо от 23 февруари 2012 г. е 
получена разяснителна информация; 
приветства факта, че за одита на 
управлението на човешките ресурси 
през 2008 г. 13 от общо 14 препоръки 
са били изпълнени; в допълнение 
приветства факта, че за одита по 
въпросите на етиката през 2009 г. 16 
от общо 17 препоръки са били 
изпълнени; призовава Центъра да
информира органа по освобождаване от 
отговорност относно напредъка във 
връзка с изпълнението на оставащите
препоръки;

Or. en

Изменение 12
Edit Herczog
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Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. въз основа на годишния отчет на 
Центъра отбелязва, че през 2010 г. IAS е 
извършила оценка на риска на 
информационните и комуникационните 
технологии; в тази връзка призовава 
Центъра да информира органа по 
освобождаване от отговорност 
относно констатациите на IAS и 
относно съдържанието на плана за 
действие, който Центърът е 
започнал да прилага на 1 октомври 
2010 г.;

17. въз основа на годишния отчет на 
Центъра отбелязва, че през 2010 г. IAS е 
извършила оценка на риска на 
информационните и комуникационните 
технологии; приветства 
изпълнението на всички дейности, 
планирани от Центъра, до 31 
декември 2011 г., вследствие на
констатациите от тази оценка на 
риска на информационните 
технологии;

Or. en

Изменение 13
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва също така, че през април 
2010 г. IAS е извършила одит на 
годишния отчет за дейността на 
Центъра и на градивни елементи от 
декларацията за достоверност на 
Центъра; въз основа на информация от 
Центъра отбелязва, че окончателният 
доклад на IAS е предоставен на Центъра 
на 5 юли 2010 г. и че този доклад 
предоставя достатъчна увереност по 
отношение на постигането на целите на 
годишното отчитане, включително 
декларацията за достоверност на 
директора; призовава въпреки това 
Центъра да информира органа по 
освобождаване от отговорност за 
съдържанието на много важните
препоръки в това отношение и 

18. отбелязва също така, че през април 
2010 г. IAS е извършила одит на 
годишния отчет за дейността на 
Центъра и на градивни елементи от 
декларацията за достоверност на 
Центъра; въз основа на информация от 
Центъра отбелязва, че окончателният 
доклад на IAS е предоставен на Центъра 
на 5 юли 2010 г. и че този доклад 
предоставя достатъчна увереност по 
отношение на постигането на целите на 
годишното отчитане, включително 
декларацията за достоверност на 
директора; приветства 
информацията, предоставена от 
Центъра в писмо от 23 февруари 2012 
г., че всички 7 препоръки на IAS са 
изпълнени до края на декември 2011 г.;
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предприетите от Центъра действия;

Or. en

Изменение 14
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. въз основа на годишния отчет за 
дейността на Центъра отбелязва, че през 
2009 г. Центърът е започнал да прилага 
нови стандарти за вътрешен контрол 
(СВК) и че до края на 2010 г. основните 
изисквания са били изпълнени изцяло, с 
изключение на СВК 8 и СВК 10;

19. въз основа на годишния отчет за 
дейността на Центъра отбелязва, че през 
2009 г. Центърът е започнал да прилага 
нови стандарти за вътрешен контрол 
(СВК) и че до края на 2010 г. основните 
изисквания са били изпълнени изцяло, с 
изключение на СВК 8 и СВК 10;
приветства информацията, получена 
с писмо от 23 февруари 2012 г., че 
всички основни изисквания за СВК 8 са 
изпълнени изцяло до края на 2011 г.;
отбелязва ангажимента на Центъра 
да изпълни основните изисквания за 
СВК 10 през първата половина на 2012 
г.;

Or. en

Изменение 15
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява загриженост, че IAC е 
напуснала Центъра на 31 август 2010 г.;     
счита, че докладите на IAC биха 
могли да доведат до допълнително 
усъвършенстване на мерките за 
вътрешен контрол за процедурите по 

21. отбелязва, че IAC е напуснала 
Центъра на 31 август 2010 г.;  
отбелязва информацията, 
предоставена с писмо от 23 февруари 
2012 г., че функциите на IAC сега се 
изпълняват или от външни 
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възлагане на обществени поръчки и 
отпускане на безвъзмездни средства;

изпълнители, или от вътрешна 
проектна група на Центъра; 
призовава Центъра да предостави на 
органа по освобождаване от 
отговорност повече информация 
относно мерките за вътрешен контрол 
за процедурите по възлагане на 
обществени поръчки и отпускане на 
безвъзмездни средства, които 
действат понастоящем;

Or. en


