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Изменение 1
Monica Luisa Macovei

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд във връзка с 
изпълнението на бюджета на 
Фондацията за финансовата 2010 
година;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд във връзка с изпълнението на 
бюджета на Фондацията за финансовата 
2010 година;

Or. en

Изменение 2
Edit Herczog

Предложение за решение 1
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... директора на Европейската 
фондация за подобряване на условията
на живот и труд във връзка с 
изпълнението на бюджета на 
Фондацията за финансовата 2010 
година;

1. освобождава от отговорност 
директора на Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд във връзка с изпълнението на 
бюджета на Фондацията 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 
Европейската фондация за подобряване 
на условията на живот и труд за 

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
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финансовата 2010 година; труд за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 4
Edit Herczog

Предложение за решение 2
Параграф 1

Предложение за решение Изменение

1. ... приключването на сметките на 
Европейската фондация за подобряване 
на условията на живот и труд за 
финансовата 2010 година;

1. одобрява приключването на сметките 
на Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд за финансовата 2010 година;

Or. en

Изменение 5
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 1 – тире 4

Предложение за резолюция Изменение

– при процедурите за подбор на 
персонал не са открити доказателства за 
праговете, които кандидатите е трябвало 
да преминат, за да бъдат поканени за 
събеседване и да бъдат включени в 
списъка с резерви (преди разглеждане 
на кандидатурите); Фондацията вече 
включи тези прагове в докладите на 
своята комисия за подбор;

– при процедурите за подбор на 
персонал не са открити доказателства за 
определянето на праговете, които 
кандидатите е трябвало да преминат, за 
да бъдат поканени за събеседване и да 
бъдат включени в списъка с резерви 
преди разглеждане на кандидатурите; 
Фондацията вече включи тези прагове в 
докладите на своята комисия за подбор;

Or. en

Изменение 6
Véronique Mathieu
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Предложение за резолюция
Параграф 1 – тире 4

Предложение за резолюция Изменение

– при процедурите за подбор на 
персонал не са открити доказателства за 
праговете, които кандидатите е трябвало 
да преминат, за да бъдат поканени за 
събеседване и да бъдат включени в 
списъка с резерви (преди разглеждане 
на кандидатурите); Фондацията вече 
включи тези прагове в докладите на 
своята комисия за подбор;

– при процедурите за подбор на 
персонал не са открити доказателства за 
определянето на праговете, които 
кандидатите е трябвало да преминат, за 
да бъдат поканени за събеседване и да 
бъдат включени в списъка с резерви 
преди разглеждане на кандидатурите; 
Фондацията вече включи тези прагове в 
докладите на своята комисия за подбор;

Or. en

Изменение 7
Véronique Mathieu

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва въз основа на 
информацията в годишните отчети, че 
Фондацията е публикувала изменен 
бюджет в размер на общо 20 848 000 
EUR в самия край на 2010 г.; изразява 
съжаление за липсата на информация 
от Агенцията за причините за тези 
промени; призовава Агенцията да 
коригира положението и да 
информира органа по освобождаване 
от отговорност за този въпрос;

4. отбелязва въз основа на 
информацията в годишните отчети, че 
Фондацията е публикувала изменен 
бюджет в размер на общо 
20 848 000 EUR в самия край на 2010 г.;

Or. en

Изменение 8
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 4
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Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва въз основа на 
информацията в годишните отчети, че 
Фондацията е публикувала изменен
бюджет в размер на общо 20 848 000 
EUR в самия край на 2010 г.; изразява 
съжаление за липсата на информация 
от Агенцията за причините за тези 
промени; призовава Агенцията да 
коригира положението и да 
информира органа по освобождаване 
от отговорност за този въпрос;

4. отбелязва въз основа на 
информацията в годишните отчети, че 
Фондацията е публикувала изменен 
бюджет в размер на общо 
20 848 000 EUR в самия край на 2010 г.;

Or. en

Изменение 9
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че основната дейност на 
Фондацията е да допринася за 
създаването на по-добри условия на 
живот и труд чрез мерки, насочени към 
разширяване и разпространяване на 
познанията, свързани с тези въпроси, 
чрез изграждане на мрежи и извършване 
на проучвания; отбелязва, че 68% от 
персонала на Фондацията се занимава с 
тези оперативни дейности, докато 
останалата част от персонала 
изпълнява административни задачи; 
следователно счита, че е много важно 
органът по освобождаване от 
отговорност да направи оценка на 
ефикасността и ефективността на 
процеса на управление на 
проучванията в рамките на 
Фондацията;

8. подчертава, че основната дейност на 
Фондацията е да допринася за 
създаването на по-добри условия на 
живот и труд чрез мерки, насочени към 
разширяване и разпространяване на 
познанията, свързани с тези въпроси, 
чрез изграждане на мрежи и извършване 
на проучвания; отбелязва, че
Фондацията използва подхода за 
бюджетиране, основано на дейности, 
който отделя оперативните 
дейности от администрацията и 
подкрепата; приветства в това 
отношение факта, че 82 % от общия 
бюджет на Фондацията се отпуска за
оперативни дейности;

Or. en
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Изменение 10
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. настоятелно призовава 
Фондацията да регистрира всички 
решения на управителния съвет относно 
проучвания, тъй като ефикасността и 
ефективността при оповестяването на 
тези решения могат да бъдат засегнати 
при липсата на подходящи стандарти за 
документиране на взетите решения; по-
специално потвърждава, че 
Фондацията проявява недостатъци в 
това отношение и че председателят 
на управителния съвет не поставя 
непременно подпис и дата на взетите 
решения;

10. призовава Фондацията да регистрира 
всички решения на управителния съвет 
относно проучвания, тъй като 
ефикасността и ефективността при 
оповестяването на тези решения могат 
да бъдат засегнати при липсата на 
подходящи стандарти за документиране 
на взетите решения;

Or. en

Изменение 11
Edit Herczog

Предложение за резолюция
Параграф 19 – алинея 1

Предложение за резолюция Изменение

въз основа на годишния отчет за 
дейността на Фондацията счита, че 
трите „много важни“ препоръки 
относно финансовото управление се 
считат за приложени от страна на 
Фондацията, докато годишният отчет за 
вътрешния одит установява, че те 
търпят забавяне по отношение на 
първоначалния план за действие на 
Фондацията; следователно призовава 
Службата за вътрешен одит да 

 въз основа на годишния отчет за 
дейността на Фондацията счита, че 
трите „много важни“ препоръки 
относно финансовото управление се 
считат за приложени от страна на 
Фондацията, докато годишният отчет за 
вътрешния одит установява, че те 
търпят забавяне по отношение на 
първоначалния план за действие на
Фондацията; следователно призовава 
Фондацията да информира органа по 
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информира органа по освобождаване от 
отговорност относно действителното 
състояние на тези конкретни препоръки;

освобождаване от отговорност относно 
действителното състояние на тези 
конкретни препоръки;

Or. en


