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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropského střediska pro 
rozvoj odborného vzdělávání absolutorium 
za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropského střediska 
pro rozvoj odborného vzdělávání 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... řediteli Evropského střediska pro 
rozvoj odborného vzdělávání absolutorium 
za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje řediteli Evropského střediska 
pro rozvoj odborného vzdělávání 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského střediska 
pro rozvoj odborného vzdělávání za 
rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 
za rozpočtový rok 2010;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropského střediska 
pro rozvoj odborného vzdělávání za 
rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 
za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že příspěvek Unie 
k rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
12 265 000 EUR, což představuje nárůst 
4,9 % ve srovnání s rokem 2009;

D. vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do 
rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
16 920 000 EUR, což představuje nárůst 
o 2 % ve srovnání s rokem 2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že příspěvek Unie 
k rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
12 265 000 EUR, což představuje nárůst 
4,9 % ve srovnání s rokem 2009;

D. vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do 
rozpočtu střediska na rok 2010 činil 
16 920 000 EUR, což představuje nárůst 
o 2 % ve srovnání s rokem 2009;
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. dále na základě roční účetní závěrky 
střediska za rok 2010 konstatuje, že ve 
srovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu 
výdajů na reprezentaci o 233 % a výdajů 
na zasedání o 37 %; poznamenává, že 
středisko tyto výrazné rozdíly mezi lety 
2009 a 2010 nijak neodůvodňuje; vyzývá 
proto středisko, aby orgánu příslušnému 
k udělení absolutoria objasnilo, proč 
došlo k tak výraznému nárůstu v těchto 
konkrétních oblastech;

3. dále na základě roční účetní závěrky 
střediska za rok 2010 konstatuje, že ve 
srovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu 
výdajů na reprezentaci o 233 % a výdajů 
na zasedání o 37 %; potvrzuje, že obdržel 
objasnění tohoto nárůstu výdajů v dopise 
ze dne 23. února 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že středisko dostává 
roční příspěvky od dvou zemí, které nejsou 
členskými státy EU a které využívají jeho 
činností; konstatuje, že příspěvek Norska 
a Islandu do rozpočtu střediska na rok 2010 
činil 421 308 EUR; připomíná, že tyto 
prostředky jsou spravovány jako účelově 
vázané příjmy, a musí tedy být přiděleny 
jako závazek na konkrétní projekty; 
konstatuje, že cíl pro čerpání těchto 
prostředků nebyl v roce 2010 ze strany 
střediska splněn; zdůrazňuje, že Účetní 

4. bere na vědomí, že středisko dostává 
roční příspěvky od dvou zemí, které nejsou 
členskými státy EU a které využívají jeho 
činností;  konstatuje, že příspěvek Norska 
a Islandu do rozpočtu střediska na rok 2010 
činil 421 308 EUR;  připomíná, že tyto 
prostředky jsou spravovány jako účelově 
vázané příjmy, a musí tedy být přiděleny 
jako závazek na konkrétní projekty; 
konstatuje, že cíl pro čerpání těchto 
prostředků nebyl v roce 2010 ze strany 
střediska splněn; zdůrazňuje, že Účetní 
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dvůr středisko již upozorňoval na 
nedostatky v čerpání těchto prostředků 
v souvislosti s rozpočtovým rokem 2009; 
naléhavě proto středisko žádá, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria tyto 
nedostatky vysvětlilo a aby neprodleně 
přijalo opatření, která zajistí čerpání 
těchto příspěvků;

dvůr středisko již upozorňoval na 
nedostatky v čerpání těchto prostředků 
v souvislosti s rozpočtovým rokem 2009; 
potvrzuje, že obdržel objasnění této 
situace v dopise ze dne 23. února 2012; v 
této souvislosti vítá, že v roce 2011 byl 
tento cíl splněn a že plánovaný rozpočet 
byl proveden ze 100 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že středisko dostává 
roční příspěvky od dvou zemí, které nejsou 
členskými státy EU a které využívají jeho 
činností; konstatuje, že příspěvek Norska 
a Islandu do rozpočtu střediska na rok 2010 
činil 421 308 EUR; připomíná, že tyto 
prostředky jsou spravovány jako účelově 
vázané příjmy, a musí tedy být přiděleny 
jako závazek na konkrétní projekty; 
konstatuje, že cíl pro čerpání těchto 
prostředků nebyl v roce 2010 ze strany 
střediska splněn; zdůrazňuje, že Účetní 
dvůr středisko již upozorňoval na 
nedostatky v čerpání těchto prostředků 
v souvislosti s rozpočtovým rokem 2009; 
naléhavě proto středisko žádá, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria tyto 
nedostatky vysvětlilo a aby neprodleně 
přijalo opatření, která zajistí čerpání 
těchto příspěvků;

4. bere na vědomí, že středisko dostává 
roční příspěvky od dvou zemí, které nejsou 
členskými státy EU a které využívají jeho 
činností;  konstatuje, že příspěvek Norska 
a Islandu do rozpočtu střediska na rok 2010 
činil 421 308 EUR;  připomíná, že tyto 
prostředky jsou spravovány jako účelově 
vázané příjmy, a musí tedy být přiděleny 
jako závazek na konkrétní projekty; 
konstatuje, že cíl pro čerpání těchto 
prostředků nebyl v roce 2010 ze strany 
střediska splněn; zdůrazňuje, že Účetní 
dvůr středisko již upozorňoval na 
nedostatky v čerpání těchto prostředků 
v souvislosti s rozpočtovým rokem 2009; 
bere na vědomí prohlášení střediska, v 
němž se uvádí, že plánovaného cíle pro 
rok 2010 nebylo dosaženo v důsledku 
odkladu oprav budov střediska, k dosažení 
tohoto cíle však došlo v roce 2011;rovněž 
bere na vědomí, že středisko přislíbilo 
vyčerpat v roce 2012 příspěvky Norska a 
Islandu z předchozího roku; vyzývá 
středisko, aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria pravidelně o čerpání těchto 
příspěvků informovalo;
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že podle roční účetní závěrky 
střediska za rok 2010 výše automaticky 
přenesených prostředků představovala 
v roce 2010 574 493 EUR, zatímco
neautomatický přenos prostředků dosáhl
výše 55 910 EUR; zdůrazňuje, že 
přičtením automaticky i neautomaticky 
přenesených prostředků nelze dospět 
k celkové částce prostředků, které byly 
přeneseny do roku 2011; poznamenává, že 
roční účetní závěrka střediska za rok 2010 
rozdíl ve výši 164 297 EUR neobjasňuje; 
naléhavě žádá středisko a Účetní dvůr, 
aby orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria podali v této věci vysvětlení 
a aby přijaly vhodná opatření k nápravě 
této situace;

6. dále konstatuje, že podle roční účetní 
závěrky střediska za rok 2010 dosáhl
neautomatický přenos prostředků výše 
55 910 EUR v souvislosti s výdaji v rámci 
hlavy 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí skutečnost, že středisko 
musí ještě provést některá doporučení IAS 
přijatá v souvislosti s auditem z roku 2008 
zaměřeným na řízení lidských zdrojů a 
s auditem z roku 2009 zaměřeným na 
etické otázky; přesto vyzývá ředitele 

16. bere na vědomí skutečnost, že středisko 
musí ještě provést některá doporučení IAS 
přijatá v souvislosti s auditem z roku 2008 
zaměřeným na řízení lidských zdrojů a 
s auditem z roku 2009 zaměřeným na 
etické otázky; potvrzuje, že obdržel 
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střediska, aby orgánu příslušnému
k udělení absolutoria poskytl konkrétní 
informace týkající se akčního plánu, který 
středisko vypracovalo za účelem
provedení těchto doporučení;

vysvětlující informace v dopise ze dne 23. 
února 2012; vítá skutečnost, že pokud jde 
o audit z roku 2008 zaměřený na řízení 
lidských zdrojů, bylo provedeno 13 ze 14 
doporučení; dále vítá skutečnost, že pokud 
jde o audit z roku 2009 zaměřený na 
etické otázky, bylo provedeno 16 ze 17 
doporučení; vyzývá středisko, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria
informovalo o pokroku, jehož bylo 
dosaženo v provádění zbývajících 
doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. bere na vědomí, že ve výroční zprávě 
střediska se uvádí, že útvar IAS provedl 
v roce 2010 posouzení rizik v oblasti IKT; 
vyzývá proto středisko, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria 
informovalo o zjištěních útvaru IAS a 
o obsahu akčního plánu, který středisko 
spustilo dne 1. října 2010;

17. bere na vědomí, že ve výroční zprávě 
střediska se uvádí, že útvar IAS provedl 
v roce 2010 posouzení rizik v oblasti IKT; 
vítá, že všechna opatření, která středisko
na základě zjištění v rámci daného 
posouzení rizik naplánovalo, byla do 31. 
prosince 2011 provedena;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere rovněž na vědomí skutečnost, že 
útvar IAS provedl v dubnu 2010 další audit 

18. bere rovněž na vědomí skutečnost, že 
útvar IAS provedl v dubnu 2010 další audit 
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zaměřený na výroční zprávu střediska 
o činnosti a hlavní část prohlášení 
o věrohodnosti; bere na vědomí, že podle 
střediska byla závěrečná zpráva útvaru IAS 
středisku předána dne 5. července 2010 
a že obsahovala dostatečná ujištění 
o řádném předkládání výročních zpráv, a to 
i pokud jde o prohlášení ředitele 
o věrohodnosti; přesto vyzývá středisko, 
aby orgán příslušný k udělení absolutoria 
informovalo o obsahu velmi důležitých 
doporučení v této věci a o opatřeních, 
které středisko přijalo;

zaměřený na výroční zprávu střediska 
o činnosti a hlavní část prohlášení 
o věrohodnosti; bere na vědomí, že podle 
střediska byla závěrečná zpráva útvaru IAS 
středisku předána dne 5. července 2010 
a že obsahovala dostatečná ujištění 
o řádném předkládání výročních zpráv, a to 
i pokud jde o prohlášení ředitele 
o věrohodnosti; vítá informace střediska 
obsažené v dopise ze dne 23. února 2012 a 
týkající se skutečnosti, že všech sedm
doporučení útvaru IAS bylo provedeno do 
konce prosince 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. na základě výroční zprávy střediska 
o činnosti konstatuje, že středisko začalo 
v roce 2009 provádět nové vnitřní 
kontrolní standardy (ICS) a že do konce 
roku 2010 zcela splnilo základní 
požadavky s výjimkou ICS 8 a ICS 10;

19. na základě výroční zprávy střediska o 
činnosti konstatuje, že středisko začalo v 
roce 2009 provádět nové vnitřní kontrolní 
standardy (ICS) a že do konce roku 2010 
zcela splnilo základní požadavky s 
výjimkou ICS 8 a ICS 10; vítá informace 
obsažené v dopise ze dne 23. února 2012 a 
týkající se skutečnosti, že všechny 
základní požadavky pro ICS 8 byly v 
plném rozsahu splněny do konce roku 
2011; bere na vědomí, že se středisko 
zavázalo splnit základní požadavky pro 
ICS 10 v první polovině roku 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je znepokojen skutečností, že dne 31. 
srpna 2010 útvar IAC ukončil ve středisku 
svou činnost; zastává názor, že zprávy 
útvaru IAC mohly vést k dalšímu zlepšení 
opatření vnitřní kontroly, pokud jde 
o postupy zadávání zakázek a udělování 
grantů;

21. bere na vědomí, že dne 31. srpna 2010 
útvar IAC ukončil ve středisku svou 
činnost; bere na vědomí informace 
obsažené v dopise ze dne 23. února 2012 a 
týkající se skutečnosti, že funkci útvaru 
IAC budou nyní vykonávat buď externí 
dodavatelé nebo interní projektová 
skupina působící v rámci střediska; vyzývá 
středisko, aby orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria poskytlo více 
informací o zavedených opatřeních vnitřní 
kontroly, pokud jde o postupy zadávání 
veřejných zakázek a udělování grantů;

Or. en


