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Muudatusettepanek 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. osutab Euroopa Kontrollikoja 
kinnitusele, mille kohaselt kajastab 21 
miljoni euro suuruse eelarvega fondi 
raamatupidamise aastaaruanne 31. 
detsembril 2008. aastal fikseeritud 
finantsolukorda õigesti, ning et kõnealuse 
eelarveaasta tehingud ja rahavood on fondi 
finantseeskirjadega kooskõlas; juhib 
tähelepanu raamatupidamises toimunud 
muutusele ning kontrollikoja täheldatud 
probleemidele;

1. osutab Euroopa Kontrollikoja 
kinnitusele, mille kohaselt kajastab 21 
miljoni euro suuruse eelarvega fondi 
raamatupidamise aastaaruanne 31. 
detsembril 2008. aastal fikseeritud 
finantsolukorda õigesti, ning et kõnealuse 
eelarveaasta tehingud ja rahavood on fondi 
finantseeskirjadega kooskõlas;

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. osutab Euroopa Kontrollikoja 
kinnitusele, mille kohaselt kajastab 21 
miljoni euro suuruse eelarvega fondi 
raamatupidamise aastaaruanne 31. 
detsembril 2008. aastal fikseeritud 
finantsolukorda õigesti, ning et kõnealuse 
eelarveaasta tehingud ja rahavood on fondi 
finantseeskirjadega kooskõlas; juhib 
tähelepanu raamatupidamises toimunud
muutusele ning kontrollikoja täheldatud
probleemidele;

1. osutab Euroopa Kontrollikoja 
kinnitusele, mille kohaselt kajastab 21 
miljoni euro suuruse eelarvega fondi 
raamatupidamise aastaaruanne 31. 
detsembril 2008. aastal fikseeritud 
finantsolukorda õigesti, ning et kõnealuse 
eelarveaasta tehingud ja rahavood on fondi 
finantseeskirjadega kooskõlas; võtab 
teadmiseks raamatupidaja vahetumise
ning kontrollikoja täheldatud probleemid;

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

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et fondi 
direktor ega järelevalvenõukogu ei 
lahendanud peaarvepidaja vahetumisega 
seotud probleeme õigel ajal; kutsub fondi 
juhtkonda üles abinõusid tarvitusele 
võtma;

välja jäetud

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et fondi 
direktor ega järelevalvenõukogu ei 
lahendanud peaarvepidaja vahetumisega 
seotud probleeme õigel ajal; kutsub fondi 
juhtkonda üles abinõusid tarvitusele võtma;

3. kutsub fondi juhtkonda üles abinõusid 
tarvitusele võtma, et inimressursside 
haldamisel paremini ette näha tähtsate 
töötajate lahkumist ja järgida samal ajal 
eelarve täitmise kohustusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et 
kontrollikoda tegi kindlaks, et 

välja jäetud
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tegevuskuludest kanti 4,9 miljonit eurot 
(55%) piisava põhjenduseta üle järgmisse 
eelarveaastasse; nõuab seetõttu, et 
planeerimine ja eelarveprognoosid 
kohandataks tegelikule iga-aastasele 
vajadusele; 

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Ingeborg Gräßle

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et tegevuskuludest kanti 4,9 
miljonit eurot (55%) piisava põhjenduseta 
üle järgmisse eelarveaastasse; nõuab 
seetõttu, et planeerimine ja 
eelarveprognoosid kohandataks tegelikule 
iga-aastasele vajadusele;

4. juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et tegevuskuludest kanti 4,9 
miljonit eurot (55%) Euroopa Parlamendi 
silmis piisava põhjenduseta üle järgmisse 
eelarveaastasse; võtab teadmiseks, et raha 
ja raha ekvivalentide varud on alates 
2006. aastast kahekordistunud ja 
moodustavad 6,3 miljonit eurot; juhib 
tähelepanu sellele, et suured 
kapitalimahutused ei soodusta fondi ega 
ka mitte Euroopa Liidu eesmärkide 
saavutamist; nõuab seetõttu, et 
planeerimine ja eelarveprognoosid 
kohandataks tegelikule iga-aastasele 
vajadusele eesmärgiga vähendada 
sularaha hulka;

Or. de

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

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et tegevuskuludest kanti 4,9 
miljonit eurot (55%) piisava põhjenduseta 
üle järgmisse eelarveaastasse; nõuab 
seetõttu, et planeerimine ja 
eelarveprognoosid kohandataks tegelikule 
iga-aastasele vajadusele;

4. juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et tegevuskuludest kanti 4,9 
miljonit eurot (55%) piisava põhjenduseta 
üle järgmisse eelarveaastasse; kutsub üles 
kaaluma põhjalikult vahendeid, mille abil 
tagada, et fondi erivajadused 
mitmeaastaste lepingute osas oleksid 
kooskõlas tegelikule iga-aastasele 
vajadusele kohandatud planeerimise ja 
eelarveprognoosidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda 
leidis hankemenetluses jälle puudusi; 
juhib tähelepanu eelmisel aastal 
täheldatud puudustele; nõuab 
nõuetekohase hankemenetluse jaoks 
vajalike struktuuride ja protsesside 
tõhusamat edendamist;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda 5. kiidab fondi tahet kõrvaldada
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leidis hankemenetluses jälle puudusi; 
juhib tähelepanu eelmisel aastal 
täheldatud puudustele; nõuab
nõuetekohase hankemenetluse jaoks 
vajalike struktuuride ja protsesside
tõhusamat edendamist;

hankemenetluses eelmisel aastal täheldatud
puudused; võtab teadmiseks nõuetekohase 
hankemenetluse jaoks vajalike struktuuride 
ja protsesside tõhusama edendamise;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda 
leidis hankemenetluses jälle puudusi;
 juhib tähelepanu eelmisel aastal täheldatud 
puudustele; nõuab nõuetekohase 
hankemenetluse jaoks vajalike struktuuride 
ja protsesside tõhusamat edendamist;

5. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda 
leidis hankemenetluses jälle puudusi; juhib 
tähelepanu eelmisel aastal täheldatud 
puudustele; nõuab nõuetekohase 
hankemenetluse jaoks vajalike struktuuride 
ja protsesside tõhusamat edendamist ning 
suuremat valvsust nende kontrollimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub fondi üles töötajate, sh 
lepinguliste töötajate (87 töötajat) arvu 
tegevusaruandes läbipaistvalt kajastama.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 12
Ingeborg Gräßle

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub fondi üles töötajate, sh 
lepinguliste töötajate (87 töötajat) arvu
tegevusaruandes läbipaistvalt kajastama.

6. kutsub fondi üles töötajate, sh 
lepinguliste töötajate (87 töötajat) arvu
aastaaruandes läbipaistvalt kajastama.

Or. de


