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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... direktorju Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
glede izvrševanja proračuna Fundacije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer glede izvrševanja 
proračuna Fundacije za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... direktorju Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
glede izvrševanja proračuna Fundacije za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer glede izvrševanja 
proračuna Fundacije za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske fundacije za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer za 
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proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske fundacije za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

pri postopkih za izbor uslužbencev ni bilo 
dokazov, da so bili določeni pragovi, ki so 
jih morali kandidati doseči za povabilo na 
razgovor ali uvrstitev na rezervni seznam 
(pred pregledom prošenj); fundacija je 
pragove sedaj vključila v poročila izbirne 
komisije;

pri postopkih za izbor uslužbencev ni bilo 
dokazov, da so bili pred pregledom 
prošenj določeni pragovi, ki so jih morali 
kandidati doseči za povabilo na razgovor 
ali uvrstitev na rezervni seznam; fundacija 
je pragove sedaj vključila v poročila 
izbirne komisije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

pri postopkih za izbor uslužbencev ni bilo 
dokazov, da so bili določeni pragovi, ki so 
jih morali kandidati doseči za povabilo na 
razgovor ali uvrstitev na rezervni seznam 
(pred pregledom prošenj); fundacija je 
pragove sedaj vključila v poročila izbirne 
komisije;

pri postopkih za izbor uslužbencev ni bilo 
dokazov, da so bili pred pregledom 
prošenj določeni pragovi, ki so jih morali 
kandidati doseči za povabilo na razgovor 
ali uvrstitev na rezervni seznam; fundacija 
je pragove sedaj vključila v poročila 
izbirne komisije;

Or. en

Predlog spremembe 7
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je na podlagi vknjižb v letnih 
računovodskih izkazih seznanjen s tem, da 
je fundacija ob koncu leta 2010 objavila 
spremenjen proračun s skupnim zneskom 
20.848.000 EUR; obžaluje, da agencija ni 
posredovala informacij o razlogih za te 
spremembe; poziva agencijo, naj se ta 
situacija izboljša in obvesti organ za 
razrešnico o tej zadevi;

4. je na podlagi vknjižb v letnih 
računovodskih izkazih seznanjen s tem, da 
je fundacija ob koncu leta 2010 objavila 
spremenjen proračun s skupnim zneskom 
20.848.000 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je na podlagi vknjižb v letnih 
računovodskih izkazih seznanjen s tem, da 
je fundacija ob koncu leta 2010 objavila 

4. je na podlagi vknjižb v letnih 
računovodskih izkazih seznanjen s tem, da 
je fundacija ob koncu leta 2010 objavila 
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spremenjen proračun s skupnim zneskom 
20.848.000 EUR; obžaluje, da agencija ni 
posredovala informacij o razlogih za te 
spremembe; poziva agencijo, naj se ta 
situacija izboljša in obvesti organ za 
razrešnico o tej zadevi;

spremenjen proračun s skupnim zneskom 
20.848.000 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 9
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je glavna dejavnost 
fundacije prispevanje k vzpostavljanju 
boljših življenjskih in delovnih razmer s 
povečevanjem in širjenjem s tem 
povezanega znanja prek omrežij in 
raziskav; ugotavlja, da je 68 % 
uslužbencev fundacije dodeljenih tem 
operativnim dejavnostim, preostanek pa 
upravnim nalogam; zato meni, da je zelo 
pomembno, da organ za razrešnico oceni 
učinkovitost in uspešnost procesa 
upravljanja raziskav v fundaciji;

8. poudarja, da je glavna dejavnost 
fundacije prispevanje k vzpostavljanju 
boljših življenjskih in delovnih razmer s 
povečevanjem in širjenjem s tem 
povezanega znanja prek omrežij in 
raziskav; je seznanjen z oblikovanjem 
proračuna na podlagi dejavnosti, ki ga 
uporablja fundacija in pri katerem ločuje 
operativne dejavnosti od upravnih in 
podpornih nalog; v zvezi s tem pozdravlja, 
da je 82 % skupnega proračuna fundacije 
dodeljenega operativnim dejavnostim;

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva fundacijo, naj evidentira vse 
sklepe upravnega sveta glede raziskav, saj 
bi lahko odsotnost primernih standardov za 
dokumentiranje sprejetih sklepov 

10. poziva fundacijo, naj evidentira vse 
sklepe upravnega sveta glede raziskav, saj 
bi lahko odsotnost primernih standardov za 
dokumentiranje sprejetih sklepov 
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negativno vplivala na učinkovitost in 
uspešnost sporočanja teh sklepov; zlasti 
ugotavlja, da so pri fundaciji glede tega 
prisotne pomanjkljivosti in da 
predsedujoči upravnemu svetu sprejetih 
sklepov ne podpiše vedno in ne navede 
datuma;

negativno vplivala na učinkovitost in 
uspešnost sporočanja teh sklepov;

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

na podlagi letnega poročila fundacije o 
dejavnostih ugotavlja, da fundacija navaja, 
da je izvedla tri zelo pomembna priporočila 
o finančnem poslovodenju, letno poročilo o 
notranji reviziji pa ugotavlja, da je pri njih 
prišlo do zamude glede na izvirni akcijski 
načrt fundacije; zato poziva službo za 
notranjo revizijo, naj organ za razrešnico 
obvesti o dejanskem stanju teh priporočil;

 na podlagi letnega poročila fundacije o 
dejavnostih ugotavlja, da fundacija navaja, 
da je izvedla tri zelo pomembna priporočila 
o finančnem poslovodenju, letno poročilo o 
notranji reviziji pa ugotavlja, da je pri njih 
prišlo do zamude glede na izvirni akcijski 
načrt fundacije; zato poziva fundacijo, naj 
organ za razrešnico obvesti o dejanskem 
stanju teh priporočil;

Or. en


