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Amendamentul 1
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Fundației Europene 
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 
și de Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului Fundației Europene 
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 
și de Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Edit Herczog

Propunerea de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... directorului Fundației Europene 
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 
și de Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului Fundației Europene 
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 
și de Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Fundației aferent 
exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Monica Luisa Macovei

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 

1. aprobă închiderea conturilor Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 
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de Viață și de Muncă pentru exercițiul 
financiar 2010;

de Viață și de Muncă pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog

Propunerea de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 
de Viață și de Muncă pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 
de Viață și de Muncă pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în ceea ce privește procedura de selecție 
a personalului, nu au fost găsite dovezi cu 
privire la punctajul minim pe care 
trebuiau să-l acumuleze candidații ca să fie 
invitați la interviu și să fie incluși pe lista 
de rezervă (înainte de examinarea 
cererilor); Fundația a inclus în prezent
punctajele minime în rapoartele 
comitetului de selecție;

– în ceea ce privește procedura de selecție 
a personalului, nu au fost găsite dovezi
care să ateste că punctajele minime pe 
care trebuiau să le acumuleze candidații ca 
să fie invitați la interviu și să fie incluși pe 
lista de rezervă au fost stabilite înainte de 
examinarea cererilor; Fundația a inclus în 
prezent aceste punctaje minime în 
rapoartele comitetului de selecție;

Or. en

Amendamentul 6
Véronique Mathieu
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în ceea ce privește procedura de selecție 
a personalului, nu au fost găsite dovezi cu 
privire la punctajul minim pe care 
trebuiau să-l acumuleze candidații ca să fie 
invitați la interviu și să fie incluși pe lista 
de rezervă (înainte de examinarea 
cererilor); Fundația a inclus în prezent
punctajele minime în rapoartele 
comitetului de selecție;

– în ceea ce privește procedura de selecție 
a personalului, nu au fost găsite dovezi
care să ateste că punctajele minime pe 
care trebuiau să le acumuleze candidații ca 
să fie invitați la interviu și să fie incluși pe 
lista de rezervă au fost stabilite înainte de 
examinarea cererilor; Fundația a inclus în 
prezent aceste punctaje minime în 
rapoartele comitetului de selecție;

Or. en

Amendamentul 7
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată pe baza intrărilor din conturile 
sale anuale că Fundația a publicat un buget 
rectificativ în valoare totală de 20 848 000 
EUR foarte aproape de încheierea 
exercițiului 2010; regretă că Fundația nu 
a prezentat informații cu privire la 
motivele care s-au aflat la baza acestor 
modificări; invită Fundația să remedieze 
situația și să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la această chestiune;

4. constată pe baza intrărilor din conturile 
sale anuale că Fundația a publicat un buget 
rectificativ în valoare totală de 20 848 000 
EUR foarte aproape de încheierea 
exercițiului 2010;

Or. en

Amendamentul 8
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată pe baza intrărilor din conturile 
sale anuale că Fundația a publicat un buget 
rectificativ în valoare totală de 20 848 000
EUR foarte aproape de încheierea 
exercițiului 2010; regretă că Fundația nu 
a prezentat informații cu privire la 
motivele care s-au aflat la baza acestor 
modificări; invită Fundația să remedieze 
situația și să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la această chestiune;

4. constată pe baza intrărilor din conturile 
sale anuale că Fundația a publicat un buget 
rectificativ în valoare totală de 20 848 000 
EUR foarte aproape de încheierea 
exercițiului 2010;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că activitatea principală a 
Fundației este să contribuie la crearea unor 
condiții mai bune de viață și de muncă prin 
acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze 
cunoștințele legate de acest subiect prin 
intermediul rețelelor și al sondajelor;
constată că 68% din personalul Fundației 
se ocupă de aceste activități operative, iar 
personalul rămas se ocupă de sarcini 
administrative; prin urmare, consideră că 
este deosebit de important pentru 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune să evalueze eficiența și 
eficacitatea procesului de gestionare a 
sondajelor în cadrul Fundației;

8. subliniază că activitatea principală a 
Fundației este să contribuie la crearea unor 
condiții mai bune de viață și de muncă prin 
acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze 
cunoștințele legate de acest subiect prin 
intermediul rețelelor și al sondajelor;
remarcă faptul că Fundația utilizează 
abordarea bugetară pe bază de activități, 
care separă activitățile operaționale de 
cele administrative și de sprijin; salută, în 
această privință, faptul că 82% din 
bugetul total al Fundației este alocat 
activităților operaționale;

Or. en
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Amendamentul 10
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă Fundația să înregistreze 
toate deciziile Consiliului de administrație 
cu privire la sondaje, întrucât, în lipsa unor 
standarde adecvate privind documentarea 
deciziilor adoptate, ar putea fi afectate 
eficiența și eficacitatea cu care aceste 
decizii sunt comunicate; constată, în 
special, că Fundația se confruntă cu 
lipsuri în această privință și este posibil ca 
președintele Consiliului de administrație 
să nu semneze deciziile adoptate și să nu 
treacă data adoptării lor;

10. solicită Fundației să înregistreze toate 
deciziile Consiliului de administrație cu 
privire la sondaje, întrucât, în lipsa unor 
standarde adecvate privind documentarea 
deciziilor adoptate, ar putea fi afectate 
eficiența și eficacitatea cu care aceste 
decizii sunt comunicate;

Or. en

Amendamentul 11
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 19 – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

constată pe baza raportului anual de 
activitate al Fundației că cele trei 
recomandări „foarte importante” referitoare 
la gestiunea financiară sunt consemnate ca 
fiind realizate de către Fundație, deși în 
raportul anual de audit intern se constată că 
realizarea acestor recomandări este 
întârziată în raport cu planul de acțiune 
inițial al Fundației; invită, prin urmare, IAS
să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
situația exactă a acestor recomandări;

constată pe baza raportului anual de 
activitate al Fundației că cele trei 
recomandări „foarte importante” referitoare 
la gestiunea financiară sunt consemnate ca 
fiind realizate de către Fundație, deși în 
raportul anual de audit intern se constată că 
realizarea acestor recomandări este 
întârziată în raport cu planul de acțiune 
inițial al Fundației; invită, prin urmare,
Fundația să informeze autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
situația exactă a acestor recomandări;

Or. en
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