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Alteração 1
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... O Diretor da Fundação Europeia para 
a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho dá quitação relativamente à 
execução do orçamento da Fundação para 
o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho pela execução do 
orçamento da Fundação para o exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 2
Edit Herczog

Proposta de decisão 1
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... O Diretor da Fundação Europeia para 
a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho dá quitação relativamente à 
execução do orçamento da Fundação para 
o exercício de 2010;

1. Dá quitação ao Diretor da Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho pela execução do 
orçamento da Fundação para o exercício de 
2010;

Or. en

Alteração 3
Monica Luisa Macovei

Proposta de decisão 2
N.º 1
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Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas anuais da 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho relativas 
ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho relativas 
ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 4
Edit Herczog

Proposta de decisão 2
N.º 1

Proposta de decisão Alteração

1. ... o encerramento das contas anuais da 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho relativas 
ao exercício de 2010;

1. Aprova o encerramento das contas da 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho relativas 
ao exercício de 2010;

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 1 – travessão 4

Proposta de resolução Alteração

Sobre os processos de seleção de pessoal 
não foi encontrada nenhuma prova relativa 
aos limiares que os candidatos tiveram de 
cumprir para serem convidados para 
entrevistas e para fazer parte da lista de 
reserva (antes da análise das candidaturas); 
a Fundação inclui já os limiares nos 
relatórios da sua Comissão de Seleção;

Sobre os processos de seleção de pessoal 
não foi encontrada nenhuma prova de que
os limiares que os candidatos tiveram de 
cumprir para serem convidados para 
entrevistas e para fazer parte da lista de 
reserva tenham sido definidos antes da 
análise das candidaturas; a Fundação inclui 
já estes limiares nos relatórios da sua 
Comissão de Seleção;
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Or. en

Alteração 6
Véronique Mathieu

Proposta de resolução
N.º 1 – travessão 4

Proposta de resolução Alteração

Sobre os processos de seleção de pessoal 
não foi encontrada nenhuma prova relativa 
aos limiares que os candidatos tiveram de 
cumprir para serem convidados para 
entrevistas e para fazer parte da lista de 
reserva (antes da análise das candidaturas); 
a Fundação inclui já os limiares nos 
relatórios da sua Comissão de Seleção;

Sobre os processos de seleção de pessoal 
não foi encontrada nenhuma prova de que
os limiares que os candidatos tiveram de 
cumprir para serem convidados para 
entrevistas e para fazer parte da lista de 
reserva tenham sido definidos antes da 
análise das candidaturas; a Fundação inclui 
já estes limiares nos relatórios da sua 
Comissão de Seleção;

Or. en

Alteração 7
Véronique Mathieu

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Toma nota, com base em entradas nas 
suas Contas Anuais, de que a Fundação 
publicou um orçamento retificativo 
totalizando 20 848 000 EUR, muito 
próximo ao do final do ano de 2010;
lamenta a ausência de informação da 
Agência sobre os motivos destas 
alterações; apela à Agência para retificar 
a situação e informar a autoridade de 
quitação sobre este assunto;

4. Toma nota, com base em entradas nas 
suas Contas Anuais, de que a Fundação 
publicou um orçamento retificativo 
totalizando 20 848 000 EUR, muito 
próximo ao do final do ano de 2010;

Or. en
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Alteração 8
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Toma nota, com base em entradas nas 
suas Contas Anuais, de que a Fundação 
publicou um orçamento retificativo 
totalizando 20 848 000 EUR, muito 
próximo ao do final do ano de 2010;
lamenta a ausência de informação da 
Agência sobre os motivos destas 
alterações; apela à Agência para retificar 
a situação e informar a autoridade de 
quitação sobre este assunto;

4. Toma nota, com base em entradas nas 
suas Contas Anuais, de que a Fundação 
publicou um orçamento retificativo 
totalizando 20 848 000 EUR, muito 
próximo ao do final do ano de 2010;

Or. en

Alteração 9
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que a atividade principal da 
Fundação é contribuir para o 
estabelecimento de melhores condições de 
vida e de trabalho pelo aumento e 
divulgação de conhecimentos relevantes 
para este assunto através de redes e 
inquéritos; observa que 68 % do pessoal da 
Fundação está alocado a estas atividades 
operacionais, enquanto o restante pessoal 
está alocado a tarefas administrativas;
considera estas de grande relevância para 
a autoridade de quitação avaliar a 
eficiência e eficácia do processo de gestão 

8. Sublinha que a atividade principal da 
Fundação é contribuir para o 
estabelecimento de melhores condições de
vida e de trabalho pelo aumento e 
divulgação de conhecimentos relevantes 
para este assunto através de redes e 
inquéritos; destaca a utilização, por parte 
da Fundação, da orçamentação por 
atividades (ABB), que separa as 
atividades operacionais das de natureza 
administrativa e de apoio; congratula-se, 
a este respeito, com o facto de 82 % do 
orçamento total da Fundação estar alocado 
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de inquéritos na Fundação: a atividades operacionais;

Or. en

Alteração 10
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Urge a Fundação a registar todas as 
decisões do Conselho de Direção sobre os 
inquéritos, pois a eficiência e a eficácia na 
comunicação destas decisões pode ser 
afetada, na ausência de normas adequadas 
para documentar as decisões tomadas;
reconhece, em particular, que a 
Fundação apresenta lacunas a este 
respeito e que o presidente do Conselho 
da Direção não assina e data 
necessariamente as decisões tomadas;

10. Apela à Fundação a registar todas as 
decisões do Conselho de Direção sobre os 
inquéritos, pois a eficiência e a eficácia na 
comunicação destas decisões pode ser 
afetada, na ausência de normas adequadas 
para documentar as decisões tomadas;

Or. en

Alteração 11
Edit Herczog

Proposta de resolução
N.º 19 – parágrafo 1

Proposta de resolução Alteração

Nota, com base no Relatório Anual de 
Atividades da Fundação, que as três 
recomendações «muito importantes» sobre 
Gestão Financeira são apresentadas como 
implementadas pela Fundação, enquanto o 
Relatório Anual de Auditoria Interna indica 
que estão atrasadas em relação ao plano de 

 Nota, com base no Relatório Anual de 
Atividades da Fundação, que as três 
recomendações «muito importantes» sobre 
Gestão Financeira são apresentadas como 
implementadas pela Fundação, enquanto o 
Relatório Anual de Auditoria Interna indica 
que estão atrasadas em relação ao plano de 



PE483.628v01-00 8/8 AM\892992PT.doc

PT

ação original da Fundação; solicita, por 
conseguinte, que o SAI informe a 
autoridade de quitação sobre o estado atual 
destas recomendações particulares;

ação original da Fundação; solicita, por 
conseguinte, que a Fundação informe a 
autoridade de quitação sobre o estado atual 
destas recomendações particulares;

Or. en


