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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Centrum voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Centrum voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Centrum voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Centrum voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de beroepsopleiding voor 
het begrotingsjaar 2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en
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Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de beroepsopleiding voor 
het begrotingsjaar 2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bijdrage van de 
Unie aan de begroting van het Centrum 
12 265 000 EUR bedroeg voor 2010, 
hetgeen een toename van 4,9% betekent 
ten opzichte van 2009;

D. overwegende dat de bijdrage van de 
Unie aan de begroting van het Centrum 
16 920 000 EUR bedroeg voor 2010, 
hetgeen een toename van 2% betekent ten 
opzichte van 2009;

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bijdrage van de 
Unie aan de begroting van het Centrum 
12 265 000 EUR bedroeg voor 2010, 
hetgeen een toename van 4,9% betekent 
ten opzichte van 2009;

D. overwegende dat de bijdrage van de 
Unie aan de begroting van het Centrum 
16 920 000 EUR bedroeg voor 2010, 
hetgeen een toename van 2% betekent ten 
opzichte van 2009;

Or. en
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Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. neemt er via de jaarrekening van het 
Centrum voor 2010 eveneens kennis van 
dat de vertegenwoordigingskosten en de 
vergaderkosten met respectievelijk 233% 
en 37% gestegen zijn ten opzichte van 
2009; merkt op dat het Centrum deze twee 
grote variaties van 2009 tot 2010 niet 
gerechtvaardigd heeft; verzoekt het 
Centrum daarom om de 
kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 
de reden voor deze aanzienlijke toename 
op deze specifieke gebieden;

3. neemt er via de jaarrekening van het 
Centrum voor 2010 eveneens kennis van 
dat de vertegenwoordigingskosten en de 
vergaderkosten met respectievelijk 233% 
en 37% gestegen zijn ten opzichte van 
2009; bevestigt de ontvangst, bij schrijven 
d.d. 23 februari 2012, van de motivering 
van deze uitgavenstijging;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het Centrum jaarlijkse 
bijdragen ontvangt van twee niet-EU-
lidstaten die profiteren van het werk van 
het Centrum; merkt op dat de bijdragen van 
Noorwegen en IJsland aan de begroting 
van het Centrum voor 2010 samen 421 308 
EUR bedroegen herinnert eraan dat deze 
middelen als bestemmingsontvangsten 
worden beheerd, waardoor zij voor 
specifieke projecten moeten worden 
vastgelegd. merkt op dat het streefdoel 
voor het gebruik van deze middelen in 
2010 niet bereikt werd door het Centrum;
onderstreept dat de Rekenkamer voor het 
begrotingsjaar 2009 al gewezen had op de 
tekortkomingen van het Centrum 
betreffende het gebruik van deze middelen;
dringt er daarom bij het Centrum op aan 
om deze tekortkomingen te verklaren aan 

4. merkt op dat het Centrum jaarlijkse 
bijdragen ontvangt van twee niet-EU-
lidstaten die profiteren van het werk van 
het Centrum; merkt op dat de bijdragen van 
Noorwegen en IJsland aan de begroting 
van het Centrum voor 2010 samen 421 308 
EUR bedroegen herinnert eraan dat deze 
middelen als bestemmingsontvangsten 
worden beheerd, waardoor zij voor 
specifieke projecten moeten worden 
vastgelegd. merkt op dat het streefdoel 
voor het gebruik van deze middelen in
2010 niet bereikt werd door het Centrum;
onderstreept dat de Rekenkamer voor het 
begrotingsjaar 2009 al gewezen had op de 
tekortkomingen van het Centrum 
betreffende het gebruik van deze middelen;
bevestigt de ontvangst, bij schrijven d.d. 
23 februari 2012, van de motivering van 
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de kwijtingsautoriteit en om onmiddellijk 
maatregelen te treffen om te verzekeren 
dat deze bijdragen gebruikt worden;

deze situatie; constateert in dit verband 
met voldoening dat het doel in 2011 
bereikt was en dat 100% van het geplande 
budget was uitgevoerd;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het Centrum jaarlijkse 
bijdragen ontvangt van twee niet-EU-
lidstaten die profiteren van het werk van 
het Centrum; merkt op dat de bijdragen van 
Noorwegen en IJsland aan de begroting 
van het Centrum voor 2010 samen 421 308 
EUR bedroegen herinnert eraan dat deze 
middelen als bestemmingsontvangsten 
worden beheerd, waardoor zij voor 
specifieke projecten moeten worden 
vastgelegd. merkt op dat het streefdoel 
voor het gebruik van deze middelen in 
2010 niet bereikt werd door het Centrum;
onderstreept dat de Rekenkamer voor het 
begrotingsjaar 2009 al gewezen had op de 
tekortkomingen van het Centrum 
betreffende het gebruik van deze middelen;
dringt er daarom bij het Centrum op aan
om deze tekortkomingen te verklaren aan
de kwijtingsautoriteit en om onmiddellijk 
maatregelen te treffen om te verzekeren 
dat deze bijdragen gebruikt worden;

4. merkt op dat het Centrum jaarlijkse 
bijdragen ontvangt van twee niet-EU-
lidstaten die profiteren van het werk van 
het Centrum; merkt op dat de bijdragen van 
Noorwegen en IJsland aan de begroting 
van het Centrum voor 2010 samen 421 308 
EUR bedroegen herinnert eraan dat deze 
middelen als bestemmingsontvangsten 
worden beheerd, waardoor zij voor 
specifieke projecten moeten worden 
vastgelegd. merkt op dat het streefdoel 
voor het gebruik van deze middelen in 
2010 niet bereikt werd door het Centrum;
onderstreept dat de Rekenkamer voor het 
begrotingsjaar 2009 al gewezen had op de 
tekortkomingen van het Centrum 
betreffende het gebruik van deze middelen;
neemt kennis van de verklaring van het 
Centrum dat het voor 2010 gestelde doel 
niet bereikt werd als gevolg van het feit
dat de herstelwerkzaamheden aan de 
gebouwen van het Centrum werden 
uitgesteld, maar dat het doel in 2011 werd 
bereikt; neemt ook kennis van de 
toezegging van het Centrum dat het de 
bijdragen van Noorwegen en IJsland van 
vorige jaren in 2012 volledig zal 
opgebruiken; verzoekt het Centrum de
kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden 
van de wijze waarop deze bijdragen
gebruikt worden;

Or. en
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Amendement 10
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt in de jaarrekening van het Centrum 
voor 2010 vast dat in 2010 de 
automatische overdrachten van kredieten 
574 493 EUR bedroegen en dat er een 
niet-automatische overdracht werd 
uitgevoerd ter waarde van 55 910 EUR;
onderstreept dat de som van de 
automatische en niet-automatische 
overdrachten niet overeenstemt met het 
totaalbedrag van de kredieten die werden 
overgedragen naar 2011; merkt op dat er 
in het verslag van het Centrum 
betreffende de jaarrekening van 2010 
geen verklaring wordt gegeven voor dat 
verschil van 164 297 EUR; dringt er bij 
het Centrum en bij de Rekenkamer op aan 
om de kwijtingsautoriteit een grondige 
verklaring te bieden voor deze kwestie en 
om passende maatregelen te treffen om de 
situatie recht te zetten;

6. stelt in de jaarrekening van het Centrum 
voor 2010 ook vast dat er een niet-
automatische overdracht werd uitgevoerd 
ter waarde van 55 910 EUR in verband 
met uitgaven uit hoofde van Titel 2;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt nota van het feit dat het Centrum 
bepaalde aanbevelingen die de IAS in het 
kader van de audits betreffende het beheer 
van personeelszaken in 2008 en 
betreffende ethiek in 2009 gedaan heeft, 
nog moet toepassen; dringt er 
desalniettemin bij de directeur van het 
Centrum op aan om de kwijtingsautoriteit 
specifieke informatie te verschaffen over 
het actieplan dat wordt voorbereid door 
het Centrum om deze aanbevelingen in de 

16. neemt nota van het feit dat het Centrum 
bepaalde aanbevelingen die de IAS in het 
kader van de audits betreffende het beheer 
van personeelszaken in 2008 en 
betreffende ethiek in 2009 gedaan heeft, 
nog moet toepassen; bevestigt de 
ontvangst, bij schrijven d.d. 23 februari 
2012, van een motivering; is ingenomen 
met het feit dat voor de audit betreffende 
personeelszaken in 2008 13 van de 14
aanbevelingen zijn uitgevoerd; is ook 
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praktijk te brengen; verheugd dat voor de audit op ethisch 
gebied in 2009 16 van de 17 
aanbevelingen zijn uitgevoerd; verzoekt 
het Centrum de kwijtingsautoriteit te 
informeren over de vorderingen bij de 
uitvoering van de resterende 
aanbevelingen;

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt in het jaarverslag van het Centrum 
vast dat de IAS in 2010 een 
risicobeoordeling van ICT heeft 
uitgevoerd; verzoekt het Centrum daarom 
om de kwijtingsautoriteit in kennis te 
stellen van de bevindingen van de IAS 
betreffende de inhoud van het actieplan 
dat het Centrum op 1 oktober 2010 
ingesteld heeft;

17. stelt in het jaarverslag van het Centrum 
vast dat de IAS in 2010 een 
risicobeoordeling van ICT heeft 
uitgevoerd; is ingenomen met het feit dat 
het Centrum alle acties die het naar 
aanleiding van de bevindingen van zijn 
ICT-risicobeoordeling had gepland, op 31 
december 2011 had voltooid;

Or. en

Amendement 13
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt er eveneens nota van dat de IAS 
in april 2010 nog een audit heeft 
uitgevoerd betreffende het jaarlijks 
activiteitenverslag van het Centrum en over 
de bouwsteen "betrouwbaarheid" bij het 
Centrum; neemt er via het Centrum kennis 
van dat het eindverslag van de IAS op 5 
juli 2010 beschikbaar werd gemaakt voor 
het Centrum en dat dit verslag, dat een 
betrouwbaarheidsverklaring van de 
directeur omvatte, redelijke waarborgen 

18. neemt er eveneens nota van dat de IAS 
in april 2010 nog een audit heeft 
uitgevoerd betreffende het jaarlijks 
activiteitenverslag van het Centrum en over 
de bouwsteen "betrouwbaarheid" bij het 
Centrum; neemt er via het Centrum kennis 
van dat het eindverslag van de IAS op 5 
juli 2010 beschikbaar werd gemaakt voor 
het Centrum en dat dit verslag, dat een 
betrouwbaarheidsverklaring van de 
directeur omvatte, redelijke waarborgen 
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bood ten aanzien van de verwezenlijking 
van jaarlijkse rapportage; verzoekt het 
Centrum desalniettemin om de 
kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van 
de inhoud van de zeer belangrijke 
aanbevelingen in dat verband en de 
maatregelen die het Centrum getroffen
heeft;

bood ten aanzien van de verwezenlijking 
van jaarlijkse rapportage; is ingenomen 
met de informatie die het Centrum bij 
schrijven d.d. 23 februari 2012 heeft 
verstrekt, waarin het meldt dat alle zeven 
IAS-aanbevelingen eind december 2011 
waren uitgevoerd;

Or. en

Amendement 14
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt in het jaarlijks activiteitenverslag 
van het Centrum op dat het Centrum 
begonnen is met de toepassing van de 
nieuwe internecontrolenormen (Internal 
Control Standards – ICS) in 2009 en dat er 
tegen eind 2010 volledig werd voldaan aan 
de basisvereisten, met uitzondering van 
ICS 8 en ICS 10;

19. merkt in het jaarlijks activiteitenverslag 
van het Centrum op dat het Centrum 
begonnen is met de toepassing van de 
nieuwe internecontrolenormen (Internal 
Control Standards – ICS) in 2009 en dat er 
tegen eind 2010 volledig werd voldaan aan 
de basisvereisten, met uitzondering van 
ICS 8 en ICS 10; is ingenomen met de 
informatie die het bij schrijven d.d. 23 
februari 2012 heeft ontvangen, waarin het 
Centrum meldt dat eind 2011 volledig was 
voldaan aan de basisvereisten voor ICS 8; 
neemt kennis van de toezegging van het 
Centrum dat in de eerste helft van 2012 
aan de basisvereisten voor ICS 10 zal 
worden voldaan;

Or. en

Amendement 15
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is bezorgd over het feit dat de IAC het 
Centrum op 31 augustus 2010 heeft 
verlaten; is van mening dat de verslagen 

21. neemt kennis van het feit dat de IAC 
het Centrum op 31 augustus 2010 heeft 
verlaten; neemt nota van de informatie die 
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van de IAC zouden kunnen leiden tot 
verdere verbeteringen in de interne 
controlemaatregelen voor procedures voor 
het plaatsen van opdrachten en 
subsidieprocedures;

bij schrijven d.d. 23 februari 2012 werd 
ontvangen, waarin het Centrum meldt dat 
de IAC-taken nu zijn overgenomen door 
externe contractanten of door een interne 
projectgroep van het Centrum; verzoekt 
het Centrum de kwijtingsautoriteit meer 
informatie te verstrekken over de interne 
controlemaatregelen voor procedures voor 
het plaatsen van opdrachten en 
subsidieprocedures zoals die nu bestaan;

Or. en


