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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiej Fundacji na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 
absolutorium z wykonania budżetu 
Fundacji na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy absolutorium z wykonania 
budżetu Fundacji na rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... dyrektorowi Europejskiej Fundacji na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 
absolutorium z wykonania budżetu 
Fundacji na rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy absolutorium z wykonania 
budżetu Fundacji na rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 
2010;
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Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 
2010;

Or. en

Poprawka 5
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– w odniesieniu do procedur wyboru 
pracowników progi punktowe 
uprawniające do zaproszenia kandydatów 
na rozmowę kwalifikacyjną i wpisania ich 
na listę rezerwową nie były 
udokumentowane (przed rozpatrzeniem 
kandydatur); Fundacja uwzględniła już 
progi punktowe w sprawozdaniach komisji 
rekrutacyjnej;

– w odniesieniu do procedur wyboru 
pracowników nie stwierdzono, aby progi 
punktowe uprawniające do zaproszenia 
kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną i 
wpisania ich na listę rezerwową były 
określone przed rozpatrzeniem kandydatur;
Fundacja uwzględniła już te progi 
punktowe w sprawozdaniach komisji 
rekrutacyjnej;

Or. en

Poprawka 6
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – tiret czwarte
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Projekt rezolucji Poprawka

– w odniesieniu do procedur wyboru 
pracowników progi punktowe 
uprawniające do zaproszenia kandydatów 
na rozmowę kwalifikacyjną i wpisania ich 
na listę rezerwową nie były 
udokumentowane (przed rozpatrzeniem 
kandydatur); Fundacja uwzględniła już 
progi punktowe w sprawozdaniach komisji 
rekrutacyjnej;

– w odniesieniu do procedur wyboru 
pracowników nie stwierdzono, aby progi 
punktowe uprawniające do zaproszenia 
kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną i 
wpisania ich na listę rezerwową były 
określone przed rozpatrzeniem kandydatur;
Fundacja uwzględniła już te progi 
punktowe w sprawozdaniach komisji 
rekrutacyjnej;

Or. en

Poprawka 7
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. na podstawie zapisów rocznego 
sprawozdania finansowego przyjmuje do 
wiadomości, że Fundacja ogłosiła 
zmieniony budżet w łącznej wysokości 
20 848 000 EUR tuż przed końcem 2010 r.; 
ubolewa nad tym, że Fundacja nie 
poinformowała o powodach zmian; wzywa 
Fundację do zaradzenia takiej sytuacji i 
poinformowania o tej sprawie organu 
udzielającego absolutorium;

4. na podstawie zapisów rocznego 
sprawozdania finansowego przyjmuje do 
wiadomości, że Fundacja ogłosiła 
zmieniony budżet w łącznej wysokości 
20 848 000 EUR tuż przed końcem 2010 r.;

Or. en

Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. na podstawie zapisów rocznego 
sprawozdania finansowego przyjmuje do 
wiadomości, że Fundacja ogłosiła 
zmieniony budżet w łącznej wysokości 
20 848 000 EUR tuż przed końcem 2010 r.; 
ubolewa nad tym, że Fundacja nie 
poinformowała o powodach zmian; wzywa 
Fundację do zaradzenia takiej sytuacji i 
poinformowania o tej sprawie organu 
udzielającego absolutorium;

4. na podstawie zapisów rocznego 
sprawozdania finansowego przyjmuje do 
wiadomości, że Fundacja ogłosiła 
zmieniony budżet w łącznej wysokości 
20 848 000 EUR tuż przed końcem 2010 r.;

Or. en

Poprawka 9
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że głównym zadaniem 
Fundacji jest przyczynianie się do 
tworzenia lepszych warunków życia i 
pracy przez pogłębianie i szerzenie 
stosownej wiedzy za pośrednictwem sieci i 
badań; zauważa, że takie zadania 
operacyjne wykonuje 68% pracowników
Fundacji, podczas gdy pozostali 
pracownicy przydzieleni są do zadań 
administracyjnych; w związku z tym z 
punktu widzenia organu udzielającego 
absolutorium za niezmiernie istotne 
uważa dokonanie oceny skuteczności i 
efektywności procedury zarządzania 
badaniami w Fundacji;

8. podkreśla, że głównym zadaniem 
Fundacji jest przyczynianie się do 
tworzenia lepszych warunków życia i 
pracy przez pogłębianie i szerzenie 
stosownej wiedzy za pośrednictwem sieci i 
badań; odnotowuje stosowanie przez 
Fundację podejścia polegającego na 
budżetowaniu zadaniowym (ABB), w 
którym oddziela się działania operacyjne 
od administracji i wsparcia; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym względzie 
do wiadomości, że 82% całkowitego 
budżetu Fundacji przeznacza się na 
działania operacyjne;

Or. en

Poprawka 10
Edit Herczog
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. apeluje do Fundacji o prowadzenie
rejestru wszystkich decyzji Rady 
Zarządzającej w sprawie badań, 
zważywszy że brak właściwych 
standardów dokumentowania 
podejmowanych decyzji może wpływać na 
skuteczność i efektywność procedury 
ogłaszania decyzji; w szczególności 
przyjmuje, że Fundacja wykazuje 
uchybienia w tym zakresie, a 
podejmowane decyzje niekoniecznie są 
opatrywane podpisem i datą przez 
przewodniczącego Rady Zarządzającej;

10. wzywa Fundację do prowadzenia
rejestru wszystkich decyzji Rady 
Zarządzającej w sprawie badań, 
zważywszy że brak właściwych 
standardów dokumentowania 
podejmowanych decyzji może wpływać na
skuteczność i efektywność procedury 
ogłaszania decyzji;

Or. en

Poprawka 11
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 19 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

na podstawie rocznego sprawozdania z 
działalności Fundacji zauważa, że 
Fundacja zgłosiła wdrożenie trzech 
„bardzo ważnych” zaleceń w sprawie 
zarządzania finansami, podczas gdy w 
rocznym sprawozdaniu z audytu 
wewnętrznego stwierdza się w tym 
zakresie opóźnienie w stosunku do 
pierwotnego planu działania Fundacji; 
wzywa zatem IAS do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
aktualnym stanie wdrożenia tych 
konkretnych zaleceń;

na podstawie rocznego sprawozdania z 
działalności Fundacji zauważa, że 
Fundacja zgłosiła wdrożenie trzech 
„bardzo ważnych” zaleceń w sprawie 
zarządzania finansami, podczas gdy w 
rocznym sprawozdaniu z audytu 
wewnętrznego stwierdza się w tym 
zakresie opóźnienie w stosunku do 
pierwotnego planu działania Fundacji;
wzywa zatem Fundację do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o aktualnym stanie 
wdrożenia tych konkretnych zaleceń;

Or. en
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