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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropské nadace 
pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek absolutorium za plnění rozpočtu 
nadace na rozpočtový rok 2010,

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek absolutorium za plnění rozpočtu 
nadace na rozpočtový rok 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... výkonnému řediteli Evropské nadace 
pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek absolutorium za plnění rozpočtu 
nadace na rozpočtový rok 2010,

1. uděluje výkonnému řediteli Evropské 
nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek absolutorium za plnění rozpočtu 
nadace na rozpočtový rok 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské nadace pro 
zlepšení životních a pracovních podmínek 
za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek 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 Evropské nadace pro 
zlepšení životních a pracovních podmínek 
za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 1 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– pokud jde o postupy při výběru 
zaměstnanců, nebyly získány žádné důkazy 
o minimálních standardech stanovených
pro kandidáty na počátku výběrového 
procesu, které museli splňovat, aby byli 
pozváni na pohovor a byli zařazeni na 
rezervní seznam (před posouzením 
přihlášek); nadace nyní zahrnula tyto 
standardy do zpráv své výběrové komise;

– pokud jde o postupy při výběru 
zaměstnanců, nebyly získány žádné důkazy 
o tom, že by byly stanoveny minimální 
standardy pro kandidáty na počátku 
výběrového procesu, které by museli 
splňovat, aby byli pozváni na pohovor a 
byli zařazeni na rezervní seznam před 
posouzením přihlášek; nadace nyní 
zahrnula tyto standardy do zpráv své 
výběrové komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 1 – odrážka 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– pokud jde o postupy při výběru 
zaměstnanců, nebyly získány žádné důkazy 
o minimálních standardech stanovených
pro kandidáty na počátku výběrového 
procesu, které museli splňovat, aby byli 
pozváni na pohovor a byli zařazeni na 
rezervní seznam (před posouzením 
přihlášek); nadace nyní zahrnula tyto 
standardy do zpráv své výběrové komise;

– pokud jde o postupy při výběru 
zaměstnanců, nebyly získány žádné důkazy 
o tom, že by byly stanoveny minimální 
standardy pro kandidáty na počátku 
výběrového procesu, které by museli 
splňovat, aby byli pozváni na pohovor a 
byli zařazeni na rezervní seznam před 
posouzením přihlášek; nadace nyní 
zahrnula tyto standardy do zpráv své 
výběrové komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že nadace, jak vyplývá 
z údajů uvedených v její roční závěrce, 
publikovala na samém konci roku 2010 
opravný rozpočet v celkové výši 
20 848 000 EUR; lituje skutečnosti, že mu 
agentura neposkytla informace o tom, co 
bylo příčinou těchto změn; vyzývá 
agenturu, aby napravila tuto situaci a 
informovala orgán příslušný k udělení 
absolutoria o této záležitosti;

4. bere na vědomí, že nadace, jak vyplývá 
z údajů uvedených v její roční závěrce, 
publikovala na samém konci roku 2010 
opravný rozpočet v celkové výši 
20 848 000 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí, že nadace, jak vyplývá 
z údajů uvedených v její roční závěrce, 
publikovala na samém konci roku 2010 
opravný rozpočet v celkové výši 
20 848 000 EUR; lituje skutečnosti, že mu 
agentura neposkytla informace o tom, co 
bylo příčinou těchto změn; vyzývá 
agenturu, aby napravila tuto situaci a 
informovala orgán příslušný k udělení 
absolutoria o této záležitosti;

4. bere na vědomí, že nadace, jak vyplývá 
z údajů uvedených v její roční závěrce, 
publikovala na samém konci roku 2010 
opravný rozpočet v celkové výši 
20 848 000 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavním úkolem nadace 
je přispívat k vytvoření lepších životních a 
pracovních podmínek zvyšováním a 
šířením znalostí souvisejících s touto 
oblastí, a to prostřednictvím sítí a 
průzkumů; konstatuje, že 68 % 
zaměstnanců nadace je vyčleněno na tyto 
provozní činnosti, přičemž zbytek je 
vyčleněn na administrativní záležitosti;
domnívá se proto, že je nadmíru důležité, 
aby orgán příslušný k udělení absolutoria 
vyhodnotil účinnost a účelnost řídících 
procesů průzkumů v nadaci;

8. zdůrazňuje, že hlavním úkolem nadace 
je přispívat k vytvoření lepších životních a 
pracovních podmínek zvyšováním a 
šířením znalostí souvisejících s touto 
oblastí, a to prostřednictvím sítí a 
průzkumů; bere na vědomí skutečnost, že
nadace uplatňuje předkládání rozpočtu 
podle činností (ABB), které odlišuje 
provozní činnosti od správy a podpory;
vítá v tomto ohledu skutečnost, že 82 % 
celkového rozpočtu nadace je vyčleněno na 
provozní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá nadaci, aby prováděla 
registraci veškerých rozhodnutí přijatých 
řídící radou ohledně průzkumů, neboť 
absence řádných standardů pro 
dokumentaci přijatých rozhodnutí může 
mít dopad na účinnost a účelnost sdělování 
těchto rozhodnutí; bere především na 
vědomí, že nadace má v tomto ohledu 
nedostatky a že ne vždy předseda řídící 
rady opatřuje podpisem a datem přijatá 
opatření;

10. vyzývá nadaci, aby prováděla registraci 
veškerých rozhodnutí přijatých řídící radou 
ohledně průzkumů, neboť absence řádných 
standardů pro dokumentaci přijatých 
rozhodnutí může mít dopad na účinnost a 
účelnost sdělování těchto rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 19 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

konstatuje na základě výroční zprávy o 
činnosti, že u tří „velmi důležitých“ 
doporučení ohledně finančního řízení 
nadace uvedla, že je provedla, přičemž 
zpráva o interním auditu konstatuje, že 
v jejich případě došlo ke zpoždění oproti 
původnímu plánu činnosti nadace; vyzývá 
proto útvar interního auditu, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria informoval 
o stavu těchto konkrétních doporučení;

 konstatuje na základě výroční zprávy o 
činnosti, že u tří „velmi důležitých“ 
doporučení ohledně finančního řízení 
nadace uvedla, že je provedla, přičemž 
zpráva o interním auditu konstatuje, že 
v jejich případě došlo ke zpoždění oproti 
původnímu plánu činnosti nadace; vyzývá 
proto nadaci, aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria informoval o stavu těchto 
konkrétních doporučení;

Or. en


