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Изменение 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва потвърждението на 
Сметната палата, че годишните отчети 
за бюджета в размер на 21 милиона евро
съответстват на действителното 
финансово състояние на агенцията към 
31 декември 2008 г. и че нейната 
дейност и паричните потоци за тази 
финансова година са в съответствие с 
разпоредбите на финансовите правила 
на агенцията; отбелязва смяната на 
счетоводителя и констатираните от 
Сметната палата проблеми;

1. отбелязва потвърждението на 
Сметната палата, че годишните отчети 
за бюджета в размер на 21 000 000 евро
съответстват на действителното 
финансово състояние на агенцията към 
31 декември 2008 г. и че нейната 
дейност и паричните потоци за тази 
финансова година са в съответствие с 
финансовите правила на агенцията;

Or. fr

Изменение 2
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва потвърждението на 
Сметната палата, че годишните отчети 
за бюджета в размер на 21 милиона евро
съответстват на действителното 
финансово състояние на агенцията към 
31 декември 2008 г. и че нейната 
дейност и паричните потоци за тази 
финансова година са в съответствие с 
финансовите правила на агенцията; 
отбелязва смяната на счетоводителя и 
констатираните от Сметната палата 
проблеми;

1. отбелязва потвърждението на 
Сметната палата, че годишните отчети 
за бюджета в размер на 21 000 000 евро
съответстват на действителното 
финансово състояние на агенцията към 
31 декември 2008 г. и че нейната 
дейност и паричните потоци за тази 
финансова година са в съответствие с 
финансовите правила на агенцията; 
отбелязва смяната на счетоводителя и 
констатираните от Сметната палата 
проблеми;

Or. fr
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Изменение 3
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че директорът 
на Фондацията и надзорният съвет 
не са намерили навременно 
разрешение на проблемите, свързани 
със смяната на счетоводителя; 
призовава управителните органи на 
Фондацията да предприемат мерки;

заличава се

Or. fr

Изменение 4
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че директорът 
на Фондацията и надзорният съвет 
не са намерили навременно 
разрешение на проблемите, свързани 
със смяната на счетоводителя;
призовава управителните органи на 
Фондацията да предприемат мерки;

3. призовава управителните органи на 
Фондацията да предприемат мерки, 
така че по-добре да предвиждат, в 
рамките на управлението на 
човешките ресурси, напускането на 
ключови служители, като се спазват 
задълженията за изпълнение на 
бюджета;

Or. fr
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Изменение 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква констатацията на ЕСП, 
че 4,9 милиона евро (55 %) от 
оперативните разходи са пренесени, 
без това да е било достатъчно 
обосновано; поради това изисква 
планирането и бюджетните прогнози 
да се приведат в съответствие с 
действителните годишни нужди; 

заличава се

Or. fr

Изменение 6
Ingeborg Gräßle

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква констатацията на ЕСП, че 4,9 
милиона евро (55 %) от  оперативните 
разходи са прехвърлени, без това да е 
било достатъчно обосновано; поради 
това изисква планирането и бюджетните 
прогнози да се приведат в съответствие 
с действителните годишни нужди;

4. изтъква констатацията на ЕСП, че 4,9 
милиона евро (55 %) от  оперативните 
разходи са прехвърлени, без това да е 
било достатъчно обосновано от гледна 
точка на Парламента; отбелязва, че 
парите и паричните вземания са се 
удвоили от 2006 г. насам и възлизат 
на 6,3 милиона евро; обръща внимание 
на факта, че големият размер на 
блокирания капитал не способства за 
постигане на целите нито на 
Фондацията, нито на Европейския 
съюз; поради това изисква планирането 
и бюджетните прогнози да се приведат в 
съответствие с действителните годишни 
нужди с цел намаляване на паричните 
средства в наличност;

Or. de
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Изменение 7
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert, Jean-Luc 
Bennahmias

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква констатацията на ЕСП, че 4,9 
милиона евро (55 %) от оперативните 
разходи са пренесени, без това да е било 
достатъчно обосновано; поради това 
изисква планирането и бюджетните 
прогнози да се приведат в съответствие 
с действителните годишни нужди; 

4. изтъква констатацията на ЕСП, че 
4 900 000 евро (55 %) от оперативните 
разходи са пренесени, без това да е било 
достатъчно обосновано; призовава към 
задълбочен размисъл относно 
средствата, които да бъдат 
приложени, така че конкретните 
нужди на Фондацията по отношение 
на многогодишните договори да са 
съвместими с планиране и бюджетни 
прогнози, приведени в съответствие с 
действителните годишни нужди;

Or. fr

Изменение 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление, че ЕСП отново 
е установила слабости в процедурата 
по възлагане на обществени поръчки; 
изтъква недостатъците, за които 
беше отправено предупреждение 
миналата година; изисква по-активен 
ангажимент във връзка с 
необходимите структури и процеси за 
законосъобразно възлагане на 
обществени поръчки;

заличава се
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Or. fr

Изменение 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление, че ЕСП отново 
е установила слабости в процедурата 
по възлагане на обществени поръчки; 
изтъква недостатъците, за които беше 
отправено предупреждение миналата 
година; изисква по-активен
ангажимент във връзка с необходимите 
структури и процеси за законосъобразно 
възлагане на обществени поръчки;

5. приветства волята на Фондацията 
да коригира недостатъците в 
процедурата по възлагане на поръчки, за 
които беше отправено предупреждение 
миналата година; отбелязва по-
активния ангажимент във връзка с 
необходимите структури и процеси за 
законосъобразно възлагане на поръчки; 

Or. fr

Изменение 10
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление, че ЕСП отново е 
установила слабости в процедурата по 
възлагане на обществени поръчки; 
изтъква недостатъците, за които беше 
отправено предупреждение миналата 
година; изисква по-активен ангажимент 
във връзка с необходимите структури и 
процеси за законосъобразно възлагане 
на обществени поръчки;

5. изразява съжаление, че ЕСП отново е 
установила слабости в процедурата по 
възлагане на поръчки; изтъква 
недостатъците, за които беше отправено 
предупреждение миналата година; 
изисква по-активен ангажимент и по-
голяма бдителност при надзора върху
необходимите структури и процеси за 
законосъобразно възлагане на поръчки;

Or. en
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Изменение 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Фондацията да посочи по 
прозрачен начин в отчета за 
дейността броя на служителите, 
включително договорно наетите (87 
служители).

заличава се

Or. fr

Изменение 12
Ingeborg Gräßle

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Фондацията да посочи по 
прозрачен начин в отчета за 
дейността броя на служителите, 
включително  договорно наетите (87 
служители);

6. призовава Фондацията да посочи по 
прозрачен начин в годишния доклад 
броя на служителите, включително  
договорно наетите (87 служители);

Or. de


