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Pozměňovací návrh 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, 
že účetní závěrka rozpočtu ve výši 21 
milionu EUR odpovídá skutečné finanční 
situaci agentury ke dni 31. prosince 2008
a že transakce a hotovostní toky byly
v tomto rozpočtovém roce v souladu
s finančními předpisy agentury; poukazuje 
na to, že došlo ke změně účetní firmy a že 
Evropský účetní dvůr konstatoval určité 
problémy;

1. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, 
že účetní závěrka rozpočtu ve výši 21 
milionu EUR odpovídá skutečné finanční 
situaci agentury ke dni 31. prosince 2008
a že transakce a hotovostní toky byly
v tomto rozpočtovém roce v souladu
s finančními předpisy agentury;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, 
že účetní závěrka rozpočtu ve výši 21 
milionu EUR odpovídá skutečné finanční 
situaci agentury ke dni 31. prosince 2008
a že transakce a hotovostní toky byly
v tomto rozpočtovém roce v souladu
s finančními předpisy agentury; poukazuje 
na to, že došlo ke změně účetní firmy a že 
Evropský účetní dvůr konstatoval určité 
problémy;

1. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, 
že účetní závěrka rozpočtu ve výši 21 
milionu EUR odpovídá skutečné finanční 
situaci agentury ke dni 31. prosince 2008
a že transakce a hotovostní toky byly
v tomto rozpočtovém roce v souladu
s finančními předpisy agentury; konstatuje, 
že došlo ke změně účetní firmy a že 
Evropský účetní dvůr konstatoval určité 
problémy;

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

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje, že ředitel nadace a dozorčí rada 
nedokázali včas vyřešit problémy spojené 
se změnou účetní firmy; žádá vedení 
nadace, aby učinilo patřičné kroky;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje, že ředitel nadace a dozorčí rada 
nedokázali včas vyřešit problémy spojené 
se změnou účetní firmy; žádá vedení 
nadace, aby učinilo patřičné kroky;

3. žádá vedení nadace o přijetí patřičných 
opatření k tomu, aby dokázalo v rámci 
personálního řízení lépe předvídat odchod
klíčových pracovníků, a to při splnění 
povinností v oblasti plnění rozpočtu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na zjištění EÚD, že 4,9 mil. 
EUR (55 %) provozních výdajů bylo bez 
dostatečného odůvodnění přeneseno; 

vypouští se



AM\803617CS.doc 5/8 PE438.460v01-00

CS

požaduje proto, aby se rozpočtové 
plánování a rozpočtové odhady 
přizpůsobily skutečným potřebám
v daném roce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Ingeborg Gräßle

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na zjištění EÚD, že 4,9 mil. 
EUR (55 %) provozních výdajů bylo bez 
dostatečného odůvodnění přeneseno; 
požaduje proto, aby se rozpočtové 
plánování a rozpočtové odhady 
přizpůsobily skutečným potřebám v daném 
roce;

4. poukazuje na zjištění EÚD, že 4,9 mil. 
EUR (55 %) provozních výdajů bylo bez 
dostatečného, pro Parlament 
pochopitelného odůvodnění přeneseno;
bere na vědomí, že od roku 2006 se stav 
hotovostních prostředků a hotovostních 
ekvivalentů zdvojnásobil na 6,3 mil. EUR; 
poukazuje na to, že vysoký podíl vázaného 
kapitálu nepřispívá ani ke splnění cílů 
nadace, ani obecně k dosažení cílů 
Evropské unie; požaduje proto, aby se 
rozpočtové plánování a rozpočtové odhady 
přizpůsobily skutečným potřebám v daném 
roce s cílem snížit pokladní hotovost;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert, Jean-Luc 
Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na zjištění EÚD, že 4,9 mil. 
EUR (55 %) provozních výdajů bylo bez 
dostatečného odůvodnění přeneseno;

4. poukazuje na zjištění EÚD, že 4,9 mil. 
EUR (55 %) provozních výdajů bylo bez 
dostatečného odůvodnění přeneseno;
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požaduje proto, aby se rozpočtové 
plánování a rozpočtové odhady
přizpůsobily skutečným potřebám v daném 
roce;

vyzývá k důkladnému zamyšlení nad tím, 
jakým způsobem by bylo možné sladit 
zvláštní požadavky nadace na víceleté 
smlouvy s rozpočtovým plánováním
a rozpočtovými odhady, které jsou 
přizpůsobeny skutečným potřebám
v daném roce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. lituje, že EÚD opět odhalil nedostatky
v zadávacích řízeních; upozorňuje na 
nedostatky, na které bylo poukázáno již
v předchozích roce; požaduje zvýšilo úsilí
o zkvalitnění nezbytných struktur
a procesů, aby zadávání veřejných 
zakázek probíhalo podle platných 
předpisů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. lituje, že EÚD opět odhalil nedostatky
v zadávacích řízeních; upozorňuje na
nedostatky, na které bylo poukázáno již
v předchozích roce; požaduje zvýšené úsilí
o zkvalitnění nezbytných struktur
a procesů, aby zadávání veřejných zakázek 

5. je potěšen ochotou nadace napravit
v zadávacích řízeních nedostatky, na které 
bylo poukázáno již v předchozích roce;
všímá si zvýšeného úsilí o zkvalitnění 
nezbytných struktur a procesů, aby 
zadávání veřejných zakázek probíhalo 
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probíhalo podle platných předpisů; podle platných předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. lituje, že EÚD opět odhalil nedostatky
v zadávacích řízeních; upozorňuje na 
nedostatky, na které bylo poukázáno již
v předchozích roce; požaduje zvýšené úsilí
o zkvalitnění nezbytných struktur
a procesů, aby zadávání veřejných zakázek 
probíhalo podle platných předpisů;

5. lituje, že EÚD opět odhalil nedostatky
v zadávacích řízeních; upozorňuje na 
nedostatky, na které bylo poukázáno již
v předchozích roce; požaduje zvýšené úsilí
o zkvalitnění nezbytných struktur a procesů
a jejich bedlivější sledování, aby zadávání 
veřejných zakázek probíhalo podle 
platných předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá nadaci, aby ve své výroční 
zprávě transparentně vykazovala 
personální stav včetně smluvních 
zaměstnanců (87 osob).

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Ingeborg Gräßle

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá nadaci, aby ve své zprávě
o činnosti transparentně vykazovala 
personální stav včetně smluvních 
zaměstnanců (87 osob).

6. vyzývá nadaci, aby ve své výroční
zprávě transparentně vykazovala 
personální stav včetně smluvních 
zaměstnanců (87 osob).

Or. de


