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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese Stichting 
tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van de Europese Stichting 
tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden 
betreffende het begrotingsjaar 2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden betreffende het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en



PE483.628v01-00 4/7 AM\892992NL.doc

NL

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden 
betreffende het begrotingsjaar 2010;

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting 
van de rekeningen van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden betreffende het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– wat de procedures voor 
personeelsselectie betreft, is er geen bewijs 
gevonden waaruit zou blijken dat de 
drempelvoorwaarden waaraan kandidaten 
moesten voldoen om uitgenodigd te 
worden voor een gesprek en om op de 
reservelijst geplaatst te worden, op 
voorhand waren vastgelegd (alvorens de 
aanvragen onderzocht werden); de 
Stichting heeft de drempels nu opgenomen 
in de verslagen van haar selectiecomité;

– wat de procedures voor 
personeelsselectie betreft, is er geen bewijs 
gevonden waaruit zou blijken dat de 
drempelvoorwaarden waaraan kandidaten 
moesten voldoen om uitgenodigd te 
worden voor een gesprek en om op de 
reservelijst geplaatst te worden, op 
voorhand waren vastgelegd alvorens de 
aanvragen onderzocht werden; de Stichting 
heeft de drempelvoorwaarden nu 
opgenomen in de verslagen van haar 
selectiecomité;

Or. en

Amendement 6
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– wat de procedures voor 
personeelsselectie betreft, is er geen bewijs 

– wat de procedures voor 
personeelsselectie betreft, is er geen bewijs 
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gevonden waaruit zou blijken dat de 
drempelvoorwaarden waaraan kandidaten 
moesten voldoen om uitgenodigd te 
worden voor een gesprek en om op de 
reservelijst geplaatst te worden, op 
voorhand waren vastgelegd (alvorens de 
aanvragen onderzocht werden); de 
Stichting heeft de drempels nu opgenomen 
in de verslagen van haar selectiecomité;

gevonden waaruit zou blijken dat de 
drempelvoorwaarden waaraan kandidaten 
moesten voldoen om uitgenodigd te 
worden voor een gesprek en om op de 
reservelijst geplaatst te worden, op 
voorhand waren vastgelegd alvorens de 
aanvragen onderzocht werden; de Stichting 
heeft de drempelvoorwaarden nu 
opgenomen in de verslagen van haar 
selectiecomité;

Or. en

Amendement 7
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt er via gegevens in haar 
jaarrekening kennis van dat de Stichting 
net voor het einde van het jaar 2010 een 
gewijzigde begroting van in totaal 
20 848 000 EUR heeft gepubliceerd;
betreurt het gebrek aan informatie van de 
Stichting over de redenen voor die 
wijziging; verzoekt de Stichting om de 
situatie recht te zetten en de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden 
van deze kwestie;

4. neemt er via gegevens in haar 
jaarrekening kennis van dat de Stichting 
net voor het einde van het jaar 2010 een 
gewijzigde begroting van in totaal 
20 848 000 EUR heeft gepubliceerd;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt er via gegevens in haar 
jaarrekening kennis van dat de Stichting 
net voor het einde van het jaar 2010 een 
gewijzigde begroting van in totaal 
20 848 000 EUR heeft gepubliceerd;
betreurt het gebrek aan informatie van de 

4. neemt er via gegevens in haar 
jaarrekening kennis van dat de Stichting 
net voor het einde van het jaar 2010 een 
gewijzigde begroting van in totaal 
20 848 000 EUR heeft gepubliceerd;
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Stichting over de redenen voor die 
wijziging; verzoekt de Stichting om de 
situatie recht te zetten en de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden 
van deze kwestie;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de belangrijkste 
activiteit van de Stichting erin bestaat bij te 
dragen aan het verbeteren van de levens-
en arbeidsomstandigheden door de kennis 
over deze kwestie uit te breiden en via 
netwerken en onderzoeken te verspreiden;
merkt op dat 68% van het personeel van 
de Stichting zich met die 
beleidsactiviteiten bezighoudt, terwijl de 
rest van het personeel administratieve 
taken uitvoert; is daarom van mening dat 
het bijzonder belangrijk is dat de 
kwijtingsautoriteit de efficiëntie en 
effectiviteit van het beheerproces voor 
onderzoeken binnen de Stichting 
evalueert;

8. onderstreept dat de belangrijkste 
activiteit van de Stichting erin bestaat bij te 
dragen aan het verbeteren van de levens-
en arbeidsomstandigheden door de kennis 
over deze kwestie uit te breiden en via 
netwerken en onderzoeken te verspreiden;
neemt nota van het feit dat de Stichting 
gebruikmaakt van activiteitengebaseerde 
begroting (ABB), waarin operationele 
activiteiten gescheiden worden van 
administratie en ondersteuning; is in dit 
verband ingenomen met het feit dat 82% 
van de totale begroting van de Stichting is 
toegewezen aan operationele activiteiten;

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Stichting op aan om
alle beslissingen van de raad van bestuur 
inzake onderzoeken te registreren 
aangezien de efficiëntie en effectiviteit 
waarmee deze beslissingen worden 
meegedeeld, mogelijk beïnvloed worden 

10. verzoekt de Stichting alle beslissingen 
van de raad van bestuur inzake 
onderzoeken te registreren aangezien de 
efficiëntie en effectiviteit waarmee deze 
beslissingen worden meegedeeld, mogelijk 
beïnvloed worden door het gebrek aan 
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door het gebrek aan degelijke normen voor 
het documenteren van de genomen 
beslissingen; erkent in het bijzonder dat de 
Stichting op dat vlak tekortschiet en dat de 
voorzitter van de raad van bestuur de 
genomen beslissingen niet noodzakelijk 
ondertekent en dateert;

degelijke normen voor het documenteren 
van de genomen beslissingen;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

neemt er via het jaarlijkse 
activiteitenverslag van de Stichting kennis 
van dat de drie "zeer belangrijke" 
aanbevelingen inzake financieel beheer 
aangemeld worden als zijnde uitgevoerd 
door de Stichting, terwijl het jaarverslag 
betreffende interne audits stelt dat zij 
vertraging hebben opgelopen ten opzichte 
van het aanvankelijke actieplan van de 
Stichting; verzoekt de IAS daarom om de 
kwijtingsautoriteit onverwijld te 
informeren over de precieze inhoud van 
deze specifieke aanbevelingen;

neemt er via het jaarlijkse 
activiteitenverslag van de Stichting kennis 
van dat de drie "zeer belangrijke" 
aanbevelingen inzake financieel beheer 
aangemeld worden als zijnde uitgevoerd 
door de Stichting, terwijl het jaarverslag 
betreffende interne audits stelt dat zij 
vertraging hebben opgelopen ten opzichte 
van het aanvankelijke actieplan van de 
Stichting; verzoekt de Stichting daarom 
om de kwijtingsautoriteit onverwijld te
informeren over de precieze inhoud van 
deze specifieke aanbevelingen;

Or. en


