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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στο Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης 
προσωπικού δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 
δείχνουν ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν 
εξασφαλίσει ελάχιστη βαθμολογία
προκειμένου να καλούνται σε συνέντευξη 
ή να περιλαμβάνονται στον εφεδρικό 
πίνακα επιτυχόντων (πριν από την εξέταση 
των αιτήσεων)· το Ίδρυμα έχει περιλάβει 
τώρα την απαιτούμενη ελάχιστη 
βαθμολογία στις εκθέσεις της επιτροπής 
επιλογής προσωπικού·

– όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης 
προσωπικού δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 
δείχνουν ότι οι ελάχιστες βαθμολογίες που 
έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει οι 
υποψήφιοι προκειμένου να καλούνται σε 
συνέντευξη ή να περιλαμβάνονται στον 
εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων είχαν 
καθοριστεί πριν από την εξέταση των 
αιτήσεων· το Ίδρυμα έχει περιλάβει τώρα 
την απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία 
στις εκθέσεις της επιτροπής επιλογής 
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προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 6
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης 
προσωπικού δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 
δείχνουν ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν 
εξασφαλίσει ελάχιστη βαθμολογία
προκειμένου να καλούνται σε συνέντευξη 
ή να περιλαμβάνονται στον εφεδρικό 
πίνακα επιτυχόντων (πριν από την εξέταση 
των αιτήσεων)· το Ίδρυμα έχει περιλάβει 
τώρα την απαιτούμενη ελάχιστη 
βαθμολογία στις εκθέσεις της επιτροπής 
επιλογής προσωπικού·

– όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης 
προσωπικού δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 
δείχνουν ότι οι ελάχιστες βαθμολογίες που 
έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει οι 
υποψήφιοι προκειμένου να καλούνται σε 
συνέντευξη ή να περιλαμβάνονται στον 
εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων είχαν 
καθοριστεί πριν από την εξέταση των 
αιτήσεων· το Ίδρυμα έχει περιλάβει τώρα 
την απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία 
στις εκθέσεις της επιτροπής επιλογής 
προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 7
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει, με βάση τις εγγραφές στους 
ετήσιους λογαριασμούς, ότι το Ίδρυμα 
δημοσίευσε διορθωτικό προϋπολογισμό 
συνολικού ύψους 20.848.000 ευρώ περί το 
τέλος του έτους 2010· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την απουσία 
πληροφοριών από πλευράς του Ιδρύματος 
σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν 
στις αλλαγές αυτές· καλεί, ως εκ τούτου, 

4. σημειώνει, με βάση τις εγγραφές στους 
ετήσιους λογαριασμούς, ότι το Ίδρυμα 
δημοσίευσε διορθωτικό προϋπολογισμό 
συνολικού ύψους 20.848.000 ευρώ περί το 
τέλος του έτους 2010·
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το Ίδρυμα να μεριμνήσει για τη 
διόρθωση αυτής της κατάστασης και να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει, με βάση τις εγγραφές στους 
ετήσιους λογαριασμούς, ότι το Ίδρυμα 
δημοσίευσε διορθωτικό προϋπολογισμό 
συνολικού ύψους 20.848.000 ευρώ περί το 
τέλος του έτους 2010· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την απουσία 
πληροφοριών από πλευράς του Ιδρύματος 
σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν 
στις αλλαγές αυτές· καλεί, ως εκ τούτου, 
το Ίδρυμα να μεριμνήσει για τη 
διόρθωση αυτής της κατάστασης και να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με αυτό το θέμα·

4. σημειώνει, με βάση τις εγγραφές στους 
ετήσιους λογαριασμούς, ότι το Ίδρυμα 
δημοσίευσε διορθωτικό προϋπολογισμό 
συνολικού ύψους 20.848.000 ευρώ περί το 
τέλος του έτους 2010·

Or. en

Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι η κύρια δραστηριότητα 
του Ιδρύματος είναι να συμβάλλει στην 
καθιέρωση καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας με την ανάπτυξη 
και τη διάδοση σχετικών με αυτό το θέμα 

8. υπογραμμίζει ότι η κύρια δραστηριότητα 
του Ιδρύματος είναι να συμβάλλει στην 
καθιέρωση καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας με την ανάπτυξη 
και τη διάδοση σχετικών με αυτό το θέμα 
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γνώσεων μέσω δικτύων και ερευνών· 
παρατηρεί ότι 68% του προσωπικού του 
Ιδρύματος ασκεί αυτά τα επιχειρησιακά 
καθήκοντα, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό 
ασκεί διοικητικά καθήκοντα· θεωρεί, ως 
εκ τούτου, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να αξιολογήσει η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή την αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
διαχείρισης των ερευνών στο Ίδρυμα·

γνώσεων μέσω δικτύων και ερευνών· 
σημειώνει ότι το Ίδρυμα εφάρμοσε την 
προσέγγιση του προϋπολογισμού βάσει 
δραστηριοτήτων (ABB) η οποία 
διαχωρίζει τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες από τις διοικητικές 
δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 
υποστήριξης· επιδοκιμάζει εν προκειμένω 
το γεγονός ότι 82% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος διατίθεται 
σε επιχειρησιακές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παροτρύνει το Ίδρυμα να καταχωρεί 
όλες τις αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες 
δεδομένου ότι η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα της ανακοίνωσης 
αυτών των αποφάσεων ενδέχεται να 
μειωθούν λόγω της έλλειψης κατάλληλων 
προτύπων τεκμηρίωσης των αποφάσεων 
που λαμβάνονται· αναγνωρίζει ιδιαιτέρως 
ότι το Ίδρυμα παρουσιάζει κενά σε αυτόν 
τον τομέα και ότι ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου δεν υπογράφει 
ούτε χρονολογεί όλες τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται·

10. καλεί το Ίδρυμα να καταχωρεί όλες τις 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
σχετικά με τις έρευνες δεδομένου ότι η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα 
της ανακοίνωσης αυτών των αποφάσεων 
ενδέχεται να μειωθούν λόγω της έλλειψης 
κατάλληλων προτύπων τεκμηρίωσης των 
αποφάσεων που λαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 11
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 – εδάφιο 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ότι οι 
τρεις «πολύ σημαντικές» συστάσεις 
σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση 
αναφέρονται ως εφαρμοσθείσες από το 
Ίδρυμα, ενώ στην ετήσια έκθεση 
εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται ότι 
υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή 
τους σε σχέση με το αρχικό σχέδιο δράσης 
του Ιδρύματος· καλεί, επομένως, την IAS
να ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τη σημερινή 
κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων συστάσεων·

 σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ότι οι 
τρεις «πολύ σημαντικές» συστάσεις 
σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση 
αναφέρονται ως εφαρμοσθείσες από το 
Ίδρυμα, ενώ στην ετήσια έκθεση 
εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται ότι 
υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή 
τους σε σχέση με το αρχικό σχέδιο δράσης 
του Ιδρύματος· καλεί, επομένως, το 
Ίδρυμα να ενημερώσει την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη 
σημερινή κατάσταση όσον αφορά την 
εφαρμογή των συγκεκριμένων συστάσεων·

Or. en


