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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiego 
Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiego 
Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiego 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiego Centrum Rozwoju 
Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 
2010;
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Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiego 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiego Centrum Rozwoju 
Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 
2010;

Or. en

Poprawka 5
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wkład Unii do 
budżetu Centrum na rok 2010 wyniósł 
12 265 000 EUR, co stanowi wzrost o 
4,9%  w porównaniu z rokiem 2009;

D. mając na uwadze, że wkład Unii do 
budżetu Centrum na rok 2010 wyniósł 16 
920 000 EUR, co stanowi wzrost o 2%  w 
porównaniu z rokiem 2009;

Or. en

Poprawka 6
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wkład Unii do 
budżetu Centrum na rok 2010 wyniósł 12 

D. mając na uwadze, że wkład Unii do 
budżetu Centrum na rok 2010 wyniósł 16 
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265 000 EUR, co stanowi wzrost o 4,9% w 
porównaniu z rokiem 2009;

920 000 EUR, co stanowi wzrost o 2% w 
porównaniu z rokiem 2009;

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. odnotowuje również na podstawie 
sprawozdań finansowych Centrum za rok 
2010 wzrost w porównaniu z rokiem 2009 
wydatków na cele reprezentacyjne i 
wydatków związanych z posiedzeniami, 
odpowiednio o 233% i 37%; odnotowuje, 
że Centrum nie uzasadniło tych dwóch 
ważnych zmian między 2009 a 2010 r.; w 
związku z tym wzywa Centrum do 
wyjaśnienia organowi udzielającemu 
absolutorium powodu znacznego wzrostu 
w tych szczególnych obszarach;

3. odnotowuje również na podstawie 
sprawozdań finansowych Centrum za rok 
2010 wzrost w porównaniu z rokiem 2009 
wydatków na cele reprezentacyjne i 
wydatków związanych z posiedzeniami, 
odpowiednio o 233% i 37%; potwierdza 
otrzymanie uzasadnienia tych wydatków w 
piśmie z dnia 23 lutego 2012 r.;

Or. en

Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. odnotowuje, że Centrum otrzymuje 
roczne składki od dwóch państw spoza 
Unii Europejskiej, które korzystają z usług 
Centrum; odnotowuje, że udział Norwegii i 
Islandii w budżecie Centrum na 2010 r. 
wyniósł 421 308 EUR; przypomina, że 
środki te zaksięgowane są w budżecie jako 
dochód przeznaczony na określony cel, co 

4. odnotowuje, że Centrum otrzymuje 
roczne składki od dwóch państw spoza 
Unii Europejskiej, które korzystają z usług 
Centrum; odnotowuje, że udział Norwegii i 
Islandii w budżecie Centrum na 2010 r. 
wyniósł 421 308 EUR; przypomina, że 
środki te zaksięgowane są w budżecie jako 
dochód przeznaczony na określony cel, co 
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oznacza, że muszą zostać wydane na 
konkretne projekty; odnotowuje, że 
zakładany dla 2010 r. wskaźnik 
wykorzystania tych funduszy nie został 
osiągnięty przez Centrum; podkreśla, że w 
odniesieniu do roku budżetowego 2009 
Trybunał Obrachunkowy wypowiedział się 
już w kwestii nieprawidłowości w 
wykorzystaniu tych funduszy przez 
Centrum; wzywa zatem Centrum do 
wyjaśnienia tych nieprawidłowości 
organowi udzielającemu absolutorium 
oraz do podjęcia natychmiastowych 
działań w celu zapewnienia wykorzystania 
tych składek;

oznacza, że muszą zostać wydane na 
konkretne projekty; odnotowuje, że 
zakładany dla 2010 r. wskaźnik 
wykorzystania tych funduszy nie został 
osiągnięty przez Centrum; podkreśla, że w 
odniesieniu do roku budżetowego 2009 
Trybunał Obrachunkowy wypowiedział się 
już w kwestii nieprawidłowości w 
wykorzystaniu tych funduszy przez 
Centrum; potwierdza otrzymanie 
wyjaśnienia tej sytuacji w piśmie z dnia 23 
lutego 2012 r.; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie celu 
w 2011 r. i 100% wykonanie 
zaplanowanego budżetu;

Or. en

Poprawka 9
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. odnotowuje, że Centrum otrzymuje 
roczne składki od dwóch państw spoza 
Unii Europejskiej, które korzystają z usług 
Centrum; odnotowuje, że udział Norwegii i 
Islandii w budżecie Centrum na 2010 r. 
wyniósł 421 308 EUR; przypomina, że 
środki te zaksięgowane są w budżecie jako 
dochód przeznaczony na określony cel, co 
oznacza, że muszą zostać wydane na 
konkretne projekty; odnotowuje, że 
zakładany dla 2010 r. wskaźnik 
wykorzystania tych funduszy nie został 
osiągnięty przez Centrum; podkreśla, że w 
odniesieniu do roku budżetowego 2009 
Trybunał Obrachunkowy wypowiedział się 
już w kwestii nieprawidłowości w 
wykorzystaniu tych funduszy przez 
Centrum; wzywa zatem Centrum do 
wyjaśnienia tych nieprawidłowości 
organowi udzielającemu absolutorium

4. odnotowuje, że Centrum otrzymuje 
roczne składki od dwóch państw spoza 
Unii Europejskiej, które korzystają z usług 
Centrum; odnotowuje, że udział Norwegii i 
Islandii w budżecie Centrum na 2010 r. 
wyniósł 421 308 EUR; przypomina, że 
środki te zaksięgowane są w budżecie jako 
dochód przeznaczony na określony cel, co 
oznacza, że muszą zostać wydane na 
konkretne projekty; odnotowuje, że 
zakładany dla 2010 r. wskaźnik 
wykorzystania tych funduszy nie został 
osiągnięty przez Centrum; podkreśla, że w 
odniesieniu do roku budżetowego 2009 
Trybunał Obrachunkowy wypowiedział się 
już w kwestii nieprawidłowości w 
wykorzystaniu tych funduszy przez 
Centrum; odnotowuje oświadczenie 
Centrum, że cel przewidziany na rok 2010 
nie został zrealizowany ze względu na 
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oraz do podjęcia natychmiastowych 
działań w celu zapewnienia wykorzystania 
tych składek;

odroczenie napraw budynków Centrum, 
ale został osiągnięty w 2011 r.;
odnotowuje również zobowiązanie się 
Centrum do wyczerpania ubiegłorocznych 
składek Norwegii i Islandii w 2012 r.;
wzywa Centrum do informowania organu 
udzielającego absolutorium o
wykorzystaniu tych składek;

Or. en

Poprawka 10
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. odnotowuje na podstawie sprawozdań 
finansowych Centrum za 2010 r., że w 
2010 r. automatycznie przeniesiono środki 
w kwocie 574 493 EUR, a 
nieautomatyczne przeniesienie środków 
zostało dokonane na kwotę 55 910 EUR;
podkreśla, że suma automatycznego i 
nieautomatycznego przeniesienia nie 
odpowiada ogólnej kwocie środków 
przeniesionych na 2011 r.; odnotowuje, że 
w sprawozdaniach finansowych Centrum 
za 2010 r. nie wyjaśniono różnicy w 
wysokości 164 297 EUR; wzywa Centrum 
oraz Trybunał Obrachunkowy do 
przedstawienia organowi udzielającemu 
absolutorium wyczerpujących informacji 
na ten temat i do podjęcia odpowiednich 
działań w celu naprawienia sytuacji;

6. odnotowuje również na podstawie 
sprawozdań finansowych Centrum za 
2010 r., że nieautomatyczne przeniesienie
środków zostało dokonane na kwotę 55 
910 EUR odnoszącą się do wydatków w 
ramach tytułu 2;

Or. en

Poprawka 11
Edit Herczog
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. odnotowuje na podstawie informacji 
przekazanych przez Centrum, że wciąż 
musi ono wdrożyć niektóre zalecenia IAS, 
przedstawione w wyniku audytów 
dotyczących zarządzania zasobami 
ludzkimi z 2008 r. i etyki z 2009 r.; 
niemniej wzywa dyrektora Centrum do 
przedstawienia organowi udzielającemu 
absolutorium konkretnych informacji na 
temat przygotowanego przez Centrum 
planu działania w celu wykonania tych
zaleceń;

16. odnotowuje na podstawie informacji 
przekazanych przez Centrum, że wciąż 
musi ono wdrożyć niektóre zalecenia IAS, 
przedstawione w wyniku audytów 
dotyczących zarządzania zasobami 
ludzkimi z 2008 r. i etyki z 2009 r.;
potwierdza otrzymanie informacji 
wyjaśniających w piśmie z dnia 23 lutego 
2012 r.; z zadowoleniem przyjmuje, że w 
odniesieniu do audytu zarządzania 
zasobami ludzkimi z 2008 r. wdrożono 13 
z 14 zaleceń; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje, że w odniesieniu do audytu w 
zakresie etyki zawodowej z 2009 r. 
wdrożono 16 z 17 zaleceń; wzywa Centrum 
do informowania organu udzielającego
absolutorium o postępach we wdrażaniu 
pozostałych zaleceń;

Or. en

Poprawka 12
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. odnotowuje na podstawie rocznego 
sprawozdania Centrum, że IAS wykonała 
w 2010 r. ocenę ryzyka w zakresie ICT; 
dlatego wzywa Centrum do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o wnioskach IAS oraz o 
treści planu działania, który Centrum 
wprowadziło w życie w dniu 1 
października 2010 r.;

17. odnotowuje na podstawie rocznego 
sprawozdania Centrum, że IAS wykonała 
w 2010 r. ocenę ryzyka w zakresie ICT; z 
zadowoleniem przyjmuje realizację, na 
dzień 31 grudnia 2011 r., wszystkich 
działań zaplanowanych przez Centrum w 
następstwie wniosków z tej oceny ryzyka w 
zakresie IT;

Or. en
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Poprawka 13
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odnotowuje ponadto, że w kwietniu 
2010 r. IAS przeprowadziła w Centrum 
kolejny audyt rocznego sprawozdania z 
działalności oraz elementu składowego 
oświadczenia o wiarygodności; przyjmuje 
do wiadomości na podstawie informacji 
przekazanych przez Centrum, że końcowe 
sprawozdanie IAS zostało udostępnione 
Centrum w dniu 5 lipca 2010 r. oraz że 
sprawozdanie to dało wystarczającą 
pewność w odniesieniu do osiągnięcia 
celów rocznej sprawozdawczości, w tym 
dzięki oświadczeniu dyrektora Centrum o 
wiarygodności; niemniej wzywa Centrum 
do poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o treści bardzo ważnych
zaleceń w tym zakresie i działaniach 
podjętych przez Centrum;

18. odnotowuje ponadto, że w kwietniu 
2010 r. IAS przeprowadziła w Centrum 
kolejny audyt rocznego sprawozdania z 
działalności oraz elementu składowego 
oświadczenia o wiarygodności; przyjmuje 
do wiadomości na podstawie informacji 
przekazanych przez Centrum, że końcowe 
sprawozdanie IAS zostało udostępnione 
Centrum w dniu 5 lipca 2010 r. oraz że 
sprawozdanie to dało wystarczającą 
pewność w odniesieniu do osiągnięcia 
celów rocznej sprawozdawczości, w tym 
dzięki oświadczeniu dyrektora Centrum o 
wiarygodności; z zadowoleniem przyjmuje 
informacje przedłożone przez Centrum w 
piśmie z dnia 23 lutego 2012 r., iż 
wszystkie siedem zaleceń IAS zostało 
wdrożonych z końcem grudnia 2011 r.;

Or. en

Poprawka 14
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. odnotowuje na podstawie rocznego 
sprawozdania z działalności Centrum, że 
podmiot ten rozpoczął w 2009 r. wdrażanie 
nowych standardów kontroli wewnętrznej 
(ICS), a podstawowe wymagania, z 
wyjątkiem ICS 8 oraz ICS 10, zostały 
całkowicie spełnione przed końcem 2010 

19. odnotowuje na podstawie rocznego 
sprawozdania z działalności Centrum, że 
podmiot ten rozpoczął w 2009 r. wdrażanie 
nowych standardów kontroli wewnętrznej 
(ICS), a podstawowe wymagania, z 
wyjątkiem ICS 8 oraz ICS 10, zostały 
całkowicie spełnione przed końcem 2010 
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r.; r.; przyjmuje z zadowoleniem informacje 
otrzymane w piśmie z dnia 23 lutego 
2012 r., iż wszystkie podstawowe 
wymagania w odniesieniu do ICS 8 
zostały całkowicie spełnione z końcem 
2011 r.; odnotowuje zobowiązanie się 
Centrum do spełnienia podstawowych 
wymogów w odniesieniu do ICS 10 w 
pierwszej połowie 2012 r.;

Or. en

Poprawka 15
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wyraża zaniepokojenie tym, że 
jednostka audytu wewnętrznego 
zakończyła pełnienie swoich funkcji w 
Centrum w dniu 31 sierpnia 2010 r.; jest 
zdania, że sprawozdania tej jednostki 
mogły prowadzić do dalszych postępów w
zakresie wewnętrznych środków kontroli 
w zakresie postępowań o udzielenie 
zamówienia i procedur przyznawania 
dotacji;

21. odnotowuje, że jednostka audytu 
wewnętrznego zakończyła pełnienie 
swoich funkcji w Centrum w dniu 31 
sierpnia 2010 r.; przyjmuje do wiadomości 
informacje przedłożone w piśmie z dnia 23 
lutego 2012 r., że funkcje tej jednostki są 
obecnie pełnione albo przez wykonawców 
zewnętrznych, albo przez wewnętrzne 
grupy projektowe; wzywa Centrum do 
przedłożenia organowi udzielającemu 
absolutorium dalszych informacji o 
wprowadzonych obecnie wewnętrznych 
środkach kontroli w zakresie postępowań o 
udzielenie zamówienia i procedur 
przyznawania dotacji;

Or. en


