
AM\892976RO.doc PE483.622v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru control bugetar

2011/2213(DEC)

7.3.2012

AMENDAMENTELE
1 - 15

Proiect de raport
Monica Luisa Macovei
(PE473.987v01-00)

Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru 
Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))



PE483.622v01-00 2/10 AM\892976RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\892976RO.doc 3/10 PE483.622v01-00

RO

Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Centrului European 
pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Centrului aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Centrului European 
pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului centrului aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Centrului European 
pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Centrului aferent exercițiului 
financiar 2010;

1. acordă directorului Centrului European 
pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului centrului aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării 

1. aprobă închiderea conturilor Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării 



PE483.622v01-00 4/10 AM\892976RO.doc

RO

Profesionale pentru exercițiul financiar 
2010;

Profesionale pentru exercițiul financiar 
2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale pentru exercițiul financiar 
2010;

1. aprobă închiderea conturilor Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale pentru exercițiul financiar 
2010;

Or. en

Amendamentul 5
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât contribuția Uniunii la bugetul 
Centrului pentru exercițiul financiar 2010 
s-a ridicat la 12 265 000 EUR, ceea ce 
reprezintă o majorare cu 4,9 % față de 
2009,

D. întrucât contribuția Uniunii la bugetul 
Centrului pentru exercițiul financiar 2010 
s-a ridicat la 16 920 000 EUR, ceea ce 
reprezintă o majorare cu 2 % față de 2009,

Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât contribuția Uniunii la bugetul 
Centrului pentru exercițiul financiar 2010 
s-a ridicat la 12 265 000 EUR, ceea ce 
reprezintă o majorare cu 4,9 % față de 
2009,

D. întrucât contribuția Uniunii la bugetul 
Centrului pentru exercițiul financiar 2010 
s-a ridicat la 16 920 000 EUR, ceea ce 
reprezintă o majorare cu 2 % față de 2009,

Or. en

Amendamentul 7
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată, de asemenea, din conturile 
anuale ale Centrului pentru 2010 faptul că 
cheltuielile de reprezentare și cheltuielile 
aferente reuniunilor au crescut cu 233 % și 
37 % comparativ cu 2009; constată că 
Centrul nu a justificat aceste două variații 
importante între 2009 și 2010; solicită, 
astfel, Centrului să explice autorității care 
acordă descărcarea de gestiune motivul 
care a stat la baza creșterii substanțiale în 
aceste domenii specifice;

3. constată, de asemenea, din conturile 
anuale ale Centrului pentru 2010 faptul că 
cheltuielile de reprezentare și cheltuielile 
aferente reuniunilor au crescut cu 233 % și 
37 % comparativ cu 2009; confirmă 
primirea justificării majorării acestor 
cheltuieli prin scrisoarea din 23 februarie 
2012;

Or. en

Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că Centrul primește contribuții 
anuale din partea a două state care nu sunt 
membre ale UE, dar care beneficiază de 

4. constată că Centrul primește contribuții 
anuale din partea a două state care nu sunt 
membre ale UE, dar care beneficiază de 
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activitățile Centrului; constată că 
contribuția Norvegiei și a Islandei la 
bugetul Centrului pentru 2010 a însumat 
421 308 EUR; reamintește faptul că aceste 
fonduri sunt gestionate cu titlul de venituri 
alocate, ceea ce înseamnă că trebuie să fie 
angajate pentru proiecte specifice; constată 
că în 2010 obiectivul stabilit pentru 
utilizarea acestor fonduri nu a fost 
îndeplinit de Centru; subliniază că, pentru 
exercițiul financiar 2009, Curtea de 
Conturi a făcut deja comentarii cu privire 
la deficiențele Centrului legate de utilizarea 
acestor fonduri; îndeamnă, în consecință, 
Centrul să explice aceste deficiențe 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune și să ia imediat măsuri pentru a 
asigura utilizarea acestor contribuții;

activitățile Centrului; constată că 
contribuția Norvegiei și a Islandei la 
bugetul Centrului pentru 2010 a însumat 
421 308 EUR; reamintește faptul că aceste 
fonduri sunt gestionate cu titlul de venituri 
alocate, ceea ce înseamnă că trebuie să fie 
angajate pentru proiecte specifice; constată 
că în 2010 obiectivul stabilit pentru 
utilizarea acestor fonduri nu a fost 
îndeplinit de Centru; subliniază că, pentru 
exercițiul financiar 2009, Curtea de 
Conturi a făcut deja comentarii cu privire 
la deficiențele Centrului legate de utilizarea 
acestor fonduri; confirmă primirea 
justificării acestei situații prin scrisoarea 
din 23 februarie 2012; salută, în acest 
sens, faptul că în 2011, obiectivul a fost 
atins și 100% din bugetul planificat a fost 
executat;

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că Centrul primește contribuții 
anuale din partea a două state care nu sunt 
membre ale UE, dar care beneficiază de 
activitățile Centrului; constată că 
contribuția Norvegiei și a Islandei la 
bugetul Centrului pentru 2010 a însumat 
421 308 EUR; reamintește faptul că aceste 
fonduri sunt gestionate cu titlul de venituri 
alocate, ceea ce înseamnă că trebuie să fie 
angajate pentru proiecte specifice; constată 
că în 2010 obiectivul stabilit pentru 
utilizarea acestor fonduri nu a fost 
îndeplinit de Centru; subliniază că, pentru 
exercițiul financiar 2009, Curtea de 
Conturi a făcut deja comentarii cu privire 
la deficiențele Centrului legate de utilizarea 

4. constată că Centrul primește contribuții 
anuale din partea a două state care nu sunt 
membre ale UE, dar care beneficiază de 
activitățile Centrului; constată că 
contribuția Norvegiei și a Islandei la 
bugetul Centrului pentru 2010 a însumat 
421 308 EUR; reamintește faptul că aceste 
fonduri sunt gestionate cu titlul de venituri 
alocate, ceea ce înseamnă că trebuie să fie 
angajate pentru proiecte specifice; constată 
că în 2010 obiectivul stabilit pentru 
utilizarea acestor fonduri nu a fost 
îndeplinit de Centru; subliniază că, pentru 
exercițiul financiar 2009, Curtea de 
Conturi a făcut deja comentarii cu privire 
la deficiențele Centrului legate de utilizarea 
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acestor fonduri; îndeamnă, în consecință, 
Centrul să explice aceste deficiențe 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune și să ia imediat măsuri pentru a 
asigura utilizarea acestor contribuții;

acestor fonduri; ia act de declarația 
Centrului conform căreia obiectivul 
prevăzut pe 2010 nu a fost îndeplinit din 
cauza amânării reparațiilor la clădirile 
Centrului, dar că obiectivul a fost atins în 
2011; ia act, de asemenea, de 
angajamentul Centrului de a executa în 
2012 toate contribuțiile din anii anteriori 
ale Norvegiei și Islandei;  solicită 
Centrului să țină la curent autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la utilizarea acestor contribuții;

Or. en

Amendamentul 10
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. constată din conturile anuale ale 
Centrului pentru 2010 faptul că reportările 
automate de credite au reprezentat 
574 493 EUR, iar reportările neautomate 
au însumat 55 910 EUR; subliniază faptul 
că suma reportărilor automate și a celor 
neautomate nu corespunde cu suma totală 
a creditelor reportate pentru 2011; 
constată că raportul Centrului privind 
conturile anuale pentru 2010 nu explică 
diferența de 164 297 EUR; îndeamnă 
Centrul și Curtea de Conturi să transmită 
explicații autorității care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la acest 
aspect și să ia măsurile necesare pentru 
rectificarea situației;

6. constată, de asemenea, din conturile 
anuale ale Centrului pentru 2010 faptul că 
reportările neautomate au însumat 
55 910 EUR pentru cheltuielile de la titlul 
2;

Or. en

Amendamentul 11
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. constată din informațiile furnizate de 
Centru că acesta mai are încă de pus în 
aplicare anumite recomandări pe care 
Serviciul de Audit Intern le-a formulat în 
contextul gestiunii resurselor umane 2008 
și al auditurilor în domeniul eticii din 2009; 
invită, cu toate acestea, directorul 
Centrului să furnizeze autorității care 
acordă descărcarea de gestiune informații 
specifice privind planul de acțiune 
pregătit de Centru pentru punerea în 
aplicare a acestor recomandări;

16. constată din informațiile furnizate de 
Centru că acesta mai are încă de pus în 
aplicare anumite recomandări pe care 
Serviciul de Audit Intern le-a formulat în 
contextul gestiunii resurselor umane 2008 
și al auditurilor în domeniul eticii din 2009;
ia act de primirea unor explicații prin 
scrisoarea din 23 februarie 2012; ia act de 
faptul că, în ceea ce privește auditul 
gestiunii resurselor umane, 13 din cele 14 
recomandări au fost puse în aplicare; în 
plus, salută faptul că, în ceea ce privește 
auditul în domeniul eticii din 2009, 16 din 
cele 17 recomandări au fost puse în 
aplicare; invită Centrul să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la stadiul punerii în 
aplicare a celorlalte recomandări;

Or. en

Amendamentul 12
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată pe baza Raportului anual al 
Centrului că Serviciul de Audit Intern a 
realizat în 2010 o evaluare a riscurilor în 
domeniul TIC; solicită, astfel, Centrului să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
rezultatele evaluării Serviciului de Audit 
Intern, precum și în ceea ce privește 
planul de acțiune pe care Centrul l-a pus 
în aplicare la 1 octombrie 2010;

17. constată pe baza Raportului anual al 
Centrului că Serviciul de Audit Intern a 
realizat în 2010 o evaluare a riscurilor în 
domeniul TIC; salută punerea în aplicare 
a tuturor acțiunilor planificate de Centru 
la 31 decembrie 2011, în urma 
constatărilor din respectiva evaluare a 
riscurilor în domeniul IT;
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Or. en

Amendamentul 13
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. constată, de asemenea, că în aprilie 
2010 Serviciul de Audit Intern a desfășurat 
un alt audit al Raportului anual de 
activitate al Centrului și al elementelor 
componente ale declarației de asigurare a 
Centrului; constată pe baza informațiilor 
furnizate de Centru că raportul final al 
Serviciului de Audit Intern a fost pus la 
dispoziție Centrului la 5 iulie 2010 și că 
acest raport a furnizat asigurări rezonabile 
cu privire la realizarea raportării anuale, 
inclusiv declarația de asigurare a 
directorului; solicită totuși Centrului să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
conținutul celor mai importante 
recomandări în acest sens, precum și în 
ceea ce privește măsurile luate de Centru;

18. constată, de asemenea, că în aprilie 
2010 Serviciul de Audit Intern a desfășurat 
un alt audit al Raportului anual de 
activitate al Centrului și al elementelor 
componente ale declarației de asigurare a 
Centrului; constată pe baza informațiilor 
furnizate de Centru că raportul final al 
Serviciului de Audit Intern a fost pus la 
dispoziție Centrului la 5 iulie 2010 și că 
acest raport a furnizat asigurări rezonabile 
cu privire la realizarea raportării anuale, 
inclusiv declarația de asigurare a 
directorului; salută informațiile furnizate 
de Centru prin scrisoarea din 23 februarie 
2012 conform căreia toate cele șapte 
recomandări ale IAS au fost puse în 
aplicare până la sfârșitul lui decembrie 
2011;

Or. en

Amendamentul 14
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată pe baza Raportului anual de 
activitate al Centrului că acesta a început să 
pună în aplicare standarde noi de control 
intern (SCI) în 2009 și că cerințele de bază 
au fost întrunite până la sfârșitul anului 

19. constată pe baza Raportului anual de 
activitate al Centrului că acesta a început să 
pună în aplicare standarde noi de control 
intern (SCI) în 2009 și că cerințele de bază 
au fost întrunite până la sfârșitul anului 
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2010, cu excepția SCI 8 și a SCI 10; 2010, cu excepția SCI 8 și a SCI 10; salută 
informațiile primite prin scrisoarea din 23 
februarie 2012 conform cărora toate 
cerințele de bază pentru SCI 8 au fost 
îndeplinite integral până la sfârșitul lui 
2011; ia act de angajamentul Centrului de 
a îndeplini cerințele de bază pentru SCI 
10 în primul semestru al lui 2012;

Or. en

Amendamentul 15
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este preocupat de faptul că structura de 
audit intern a părăsit Centrul la 31 august 
2010; consideră că rapoartele structurii de 
audit intern ar putea avea ca rezultat mai 
multe îmbunătățiri ale măsurilor de 
control intern pentru procedurile de 
achiziții publice și de acordare de 
granturi;

21. ia act de faptul că structura de audit 
intern a părăsit Centrul la 31 august 2010;
ia act de informațiile din scrisoarea din 23 
februarie 2012 conform căreia funcțiile 
IAC sunt în prezent acoperite fie de 
contractanți externi, fie de un grup intern
dedicat acestui proiect din cadrul 
Centrului; solicită Centrului să furnizeze 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune mai multe informații legate de
măsurile de control intern pentru 
procedurile de achiziții publice aflate în 
curs de desfășurare;

Or. en


