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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön johtajalle 
vastuuvapauden säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön 
johtajalle säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön johtajalle 
vastuuvapauden säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön johtajalle 
vastuuvapauden säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön 
johtajalle säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön johtajalle 
vastuuvapauden säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei
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Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen / lykkää Euroopan elin-
ja työolojen kehittämissäätiön 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen / lykkää Euroopan elin-
ja työolojen kehittämissäätiön 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 
tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– henkilöstövalintamenettelyjen osalta ei 
löydetty näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varallaololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 

– henkilöstövalintamenettelyjen osalta ei 
löydetty näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varallaololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
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(ennen hakemusten tarkastelua); säätiö on 
sittemmin lisännyt vähimmäisvaatimukset 
valintalautakuntansa raportteihin,

ennen hakemusten tarkastelua; säätiö on 
sittemmin lisännyt vähimmäisvaatimukset 
valintalautakuntansa raportteihin,

Or. en

Tarkistus 6
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– henkilöstövalintamenettelyjen osalta ei 
löydetty näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varallaololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
(ennen hakemusten tarkastelua); säätiö on 
sittemmin lisännyt vähimmäisvaatimukset 
valintalautakuntansa raportteihin,

– henkilöstövalintamenettelyjen osalta ei 
löydetty näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varallaololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
ennen hakemusten tarkastelua; säätiö on 
sittemmin lisännyt vähimmäisvaatimukset 
valintalautakuntansa raportteihin,

Or. en

Tarkistus 7
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille säätiön tilinpäätöksen 
kirjauksista, että se esitti hyvin lähellä 
vuoden 2010 loppua 20 848 000 euron 
lisätalousarvion; pitää valitettavana, että 
säätiö ei ole antanut tietoja muutosten 
syistä; pyytää säätiötä korjaamaan 
tilanteen ja tiedottamaan asiasta 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

4. panee merkille säätiön tilinpäätöksen 
kirjauksista, että se esitti hyvin lähellä 
vuoden 2010 loppua 20 848 000 euron 
lisätalousarvion;

Or. en
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Tarkistus 8
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille säätiön tilinpäätöksen 
kirjauksista, että se esitti hyvin lähellä 
vuoden 2010 loppua 20 848 000 euron 
lisätalousarvion; pitää valitettavana, että 
säätiö ei ole antanut tietoja muutosten 
syistä; pyytää säätiötä korjaamaan 
tilanteen ja tiedottamaan asiasta 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

4. panee merkille säätiön tilinpäätöksen 
kirjauksista, että se esitti hyvin lähellä 
vuoden 2010 loppua 20 848 000 euron 
lisätalousarvion;

Or. en

Tarkistus 9
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että säätiön tärkein tehtävä on 
edistää parempien elin- ja työolojen 
luomista kehittämällä ja levittämällä alan 
tietämystä eri verkostojen ja tutkimusten 
avulla; toteaa, että 68 prosenttia säätiön
työntekijöistä toimii näissä operatiivisissa 
tehtävissä ja loput henkilöstöstä hoitaa 
hallinnollisia tehtäviä; pitää tämän vuoksi 
erittäin tärkeänä, että vastuuvapauden 
myöntävä viranomainen arvioi 
tutkimustoiminnan hallinnointiprosessin 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta säätiössä;

8. painottaa, että säätiön tärkein tehtävä on 
edistää parempien elin- ja työolojen 
luomista kehittämällä ja levittämällä alan 
tietämystä eri verkostojen ja tutkimusten 
avulla; panee merkille, että säätiö käyttää 
toimintoperusteita budjetointia, jossa 
operatiiviset toimet erotetaan hallinnosta 
ja tuesta; on näin ollen tyytyväinen siihen,
että 82 prosenttia säätiön 
kokonaismäärärahoista on osoitettu 
operatiivisiin toimiin;

Or. en
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Tarkistus 10
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa säätiötä tallentamaan kaikki 
tutkimuksia koskevat hallintoneuvoston 
päätökset, sillä niistä tiedottamisen 
tehokkuus ja vaikuttavuus voivat 
heikentyä, koska asianmukaisia standardeja 
tehtyjen päätösten dokumentoinnista ei ole;
toteaa erityisesti, että säätiöllä on tässä 
suhteessa puutteita ja että 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ei 
välttämättä allekirjoita ja päivää tehtyjä 
päätöksiä;

10. kehottaa säätiötä tallentamaan kaikki 
tutkimuksia koskevat hallintoneuvoston 
päätökset, sillä niistä tiedottamisen 
tehokkuus ja vaikuttavuus voivat 
heikentyä, koska asianmukaisia standardeja 
tehtyjen päätösten dokumentoinnista ei ole;

Or. en

Tarkistus 11
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
19 kohta – 2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa säätiön vuotuisesta 
toimintakertomuksesta, että kolme "erittäin 
tärkeää" suositusta varainhoidosta on 
ilmoitettu toteutetuiksi, mutta vuotuisessa 
sisäisessä tarkastuskertomuksessa todetaan, 
että toteuttaminen on viivästynyt säätiön 
alkuperäisessä toimintasuunnitelmassa 
esitetystä aikataulusta; kehottaa sen tähden 
sisäistä tarkastusta ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle näiden tiettyjen suositusten 
tosiasiallisen tilanteen;

toteaa säätiön vuotuisesta 
toimintakertomuksesta, että kolme "erittäin 
tärkeää" suositusta varainhoidosta on 
ilmoitettu toteutetuiksi, mutta vuotuisessa 
sisäisessä tarkastuskertomuksessa todetaan, 
että toteuttaminen on viivästynyt säätiön 
alkuperäisessä toimintasuunnitelmassa 
esitetystä aikataulusta; kehottaa sen tähden 
säätiötä ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle näiden 
tiettyjen suositusten tosiasiallisen tilanteen;

Or. en


