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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi direktori tegevusele 
fondi 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi direktori 
tegevusele fondi 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi direktori tegevusele 
fondi 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi direktori 
tegevusele fondi 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi 2010. 
aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi 2010. 
aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – taane 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– töötajate valikumenetluse osas ei leitud 
tõendeid kandidaatide jaoks paika pandud
lävendi kohta intervjuule saamiseks ja 
reservnimekirja pääsemiseks (enne 
taotluse läbivaatamist); fond on nüüd 
lisanud lävendid valikukomisjoni 
aruannetesse;

– töötajate valikumenetluse osas ei leitud 
tõendeid, et enne taotluste läbivaatamist 
oleks kandidaatide jaoks paika pandud
lävendid intervjuule saamiseks ja 
reservnimekirja pääsemiseks; fond on nüüd 
lisanud lävendid valikukomisjoni 
aruannetesse;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Véronique Mathieu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – taane 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– töötajate valikumenetluse osas ei leitud 
tõendeid kandidaatide jaoks paika pandud

– töötajate valikumenetluse osas ei leitud 
tõendeid, et enne taotluste läbivaatamist 
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lävendi kohta intervjuule saamiseks ja 
reservnimekirja pääsemiseks (enne 
taotluse läbivaatamist); fond on nüüd 
lisanud lävendid valikukomisjoni 
aruannetesse;

oleks kandidaatide jaoks paika pandud
lävendid intervjuule saamiseks ja 
reservnimekirja pääsemiseks; fond on nüüd 
lisanud lävendid valikukomisjoni
aruannetesse;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Véronique Mathieu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. võtab raamatupidamise aastaaruande 
kannete põhjal teatavaks, et fond avaldas 
napilt enne 2010. aasta lõpu
paranduseelarve kogumahuga 20 848 000 
eurot; kahetseb, et asutus ei ole andnud 
teavet muudatuste põhjuste kohta; palub 
asutusel olukord lahendada ja teavitada 
sellest eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni;

4. võtab raamatupidamise aastaaruande 
kannete põhjal teatavaks, et fond avaldas 
napilt enne 2010. aasta lõppu 
paranduseelarve kogumahuga 20 848 000 
eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. võtab raamatupidamise aastaaruande 
kannete põhjal teatavaks, et fond avaldas 
napilt enne 2010. aasta lõpu
paranduseelarve kogumahuga 20 848 000 
eurot; kahetseb, et asutus ei ole andnud 
teavet muudatuste põhjuste kohta; palub 
asutusel olukord lahendada ja teavitada 
sellest eelarve täitmisele heakskiidu 

4. võtab raamatupidamise aastaaruande 
kannete põhjal teatavaks, et fond avaldas 
napilt enne 2010. aasta lõppu 
paranduseelarve kogumahuga 20 848 000 
eurot;
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andmise eest vastutavat institutsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. toonitab, et fondi põhitegevus on aidata 
kaasa paremate elu- ja töötingimuste 
loomisele asjakohaste teadmiste 
laiendamise ja levitamise läbi võrgustike ja 
uuringute kaudu; märgib, et 68% fondi 
töötajatest on hõivatud selle tegevusega ja 
ülejäänud töötajad tegelevad 
haldusülesannetega; peab seetõttu eriti 
oluliseks, et eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutav institutsioon 
hindaks uurimistegevuse haldusprotsessi 
mõjusust ja tõhusust fondis;

8. toonitab, et fondi põhitegevus on aidata 
kaasa paremate elu- ja töötingimuste 
loomisele asjakohaste teadmiste 
laiendamise ja levitamise läbi võrgustike ja 
uuringute kaudu; võtab teadmiseks, et fond 
kasutab tegevuspõhist eelarvestamist,
millega eristatakse põhitegevust haldus-
ning tugitegevusest; väljendab sellega 
seoses heameelt, et 82% fondi 
kogueelarvest eraldatakse põhitegevusele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. nõuab fondilt kõigi uuringuid
puudutavate haldusnõukogu otsuste 
registreerimist, kuna nendest otsustest 
teavitamise tõhusus ja mõjusus võib olla 
mõjutatud tehtud otsuste dokumenteerimist 
käsitlevate standardite puudumisest; tõdeb 
eriti, et fondil on selles osas puudusi ja 
haldusnõukogu esimees ei allkirjasta alati 
tehtud otsuseid ega märgista neid 

10. kutsub fondi üles registreerima kõik
uuringuid puudutavad haldusnõukogu
otsused, kuna nendest otsustest teavitamise 
tõhusus ja mõjusus võib olla mõjutatud 
tehtud otsuste dokumenteerimist 
käsitlevate standardite puudumisest;
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kuupäevaga;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 – lõik 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

märgib, et fondi aasta tegevusaruandes 
seisab, et fond on täitnud kolm väga tähtsat 
soovitust finantsjuhtimise kohta, samas 
märgitakse aasta siseauditi aruandes, et 
esialgse kavaga võrreldes on nende 
täitmine hilinenud; nõuab sellest tulenevalt, 
et siseauditi talitus teavitaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni nende konkreetsete 
soovituste täitmise täpsest seisust;

märgib, et fondi aasta tegevusaruandes 
seisab, et fond on täitnud kolm väga tähtsat 
soovitust finantsjuhtimise kohta, samas 
märgitakse aasta siseauditi aruandes, et 
esialgse kavaga võrreldes on nende 
täitmine hilinenud; nõuab sellest tulenevalt, 
et fond teavitaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni nende konkreetsete soovituste 
täitmise täpsest seisust;

Or. en


