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Tarkistus 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen 
siitä, että 21 miljoonan euron talousarviota 
koskeva tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot säätiön taloudellisesta asemasta 31.
päivältä joulukuuta 2008 ja että toimet ja 
rahavirrat kyseiseltä varainhoitovuodelta 
ovat säätiön varainhoitoa koskevien 
sääntöjen mukaiset; panee merkille 
kirjanpidossa tapahtuneen muutoksen ja 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
ongelmat;

1. ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen 
siitä, että 21 000 000 euron talousarviota 
koskeva tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot säätiön taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2008 ja että toimet 
ja rahavirrat kyseiseltä varainhoitovuodelta 
ovat säätiön varainhoitoa koskevien 
sääntöjen mukaiset;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen 
siitä, että 21 miljoonan euron talousarviota 
koskeva tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot säätiön taloudellisesta asemasta 31.
päivältä joulukuuta 2008 ja että toimet ja 
rahavirrat kyseiseltä varainhoitovuodelta 
ovat säätiön varainhoitoa koskevien 
sääntöjen mukaiset; panee merkille
kirjanpidossa tapahtuneen muutoksen ja 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
ongelmat;

1. ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen 
siitä, että 21 000 000 euron talousarviota 
koskeva tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot säätiön taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2008 ja että toimet 
ja rahavirrat kyseiseltä varainhoitovuodelta 
ovat säätiön varainhoitoa koskevien 
sääntöjen mukaiset; huomaa kirjanpidossa 
tapahtuneen muutoksen ja 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
ongelmat;

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

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että säätiön johtaja 
ja johtokunnan puheenjohtajisto eivät 
ratkaisseet ajoissa tilinpitäjän 
vaihtumiseen liittyviä ongelmia; kehottaa 
säätiön johtoa ryhtymään asian vaatimiin 
toimiin;

Poistetaan.

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että säätiön johtaja 
ja johtokunnan puheenjohtajisto eivät 
ratkaisseet ajoissa tilinpitäjän 
vaihtumiseen liittyviä ongelmia; kehottaa 
säätiön johtoa ryhtymään asian vaatimiin
toimiin;

3. kehottaa säätiön johtoa ryhtymään 
toimiin, jotta henkilöstöhallinnossa 
voidaan ennakoida paremmin keskeisten 
työntekijöiden lähteminen ja ottaa 
samalla huomioon talousarvion 
toteuttamiseen liittyvät velvoitteet;

Or. fr

Tarkistus 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
toteamuksen, että 4,9 miljoonaa euroa (55 
prosenttia) toimintamenojen 
määrärahoista siirrettiin seuraavalle 
varainhoitovuodelle ilman riittävää 
perustelua; vaatii sen vuoksi 
mukauttamaan suunnittelua ja 
talousarvioennusteita todellisten 
vuotuisten tarpeiden mukaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 6
Ingeborg Gräßle

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, 
että 4,9 miljoonaa euroa (55 prosenttia) 
toimintamenojen määrärahoista siirrettiin 
seuraavalle varainhoitovuodelle ilman 
riittävää perustelua; vaatii sen vuoksi 
mukauttamaan suunnittelua ja 
talousarvioennusteita todellisten vuotuisten 
tarpeiden mukaan;

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, 
että 4,9 miljoonaa euroa (55 prosenttia) 
toimintamenojen määrärahoista siirrettiin 
seuraavalle varainhoitovuodelle ilman 
riittävää perustelua, johon parlamentti voi 
tutustua; panee merkille, että käteisrahan 
ja muiden rahavarojen määrä on 
kaksinkertaistunut vuodesta 2006 ja on 
nyt 6,3 miljoonaa euroa; huomauttaa, että 
huomattavan suuren pääoman sitominen 
ei hyödytä sen enempää säätiön kuin 
Euroopan unioninkaan tavoitteita; vaatii 
sen vuoksi mukauttamaan suunnittelua ja 
talousarvioennusteita todellisten vuotuisten 
tarpeiden mukaan, jotta käteisvarojen 
määrää saadaan vähennettyä;

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, 
että 4,9 miljoonaa euroa (55 prosenttia) 
toimintamenojen määrärahoista siirrettiin 
seuraavalle varainhoitovuodelle ilman 
riittävää perustelua; vaatii sen vuoksi 
mukauttamaan suunnittelua ja 
talousarvioennusteita todellisten 
vuotuisten tarpeiden mukaan;

4. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, 
että 4 900 000 euroa (55 prosenttia) 
toimintamenojen määrärahoista siirrettiin 
seuraavalle varainhoitovuodelle ilman 
riittävää perustelua; kehottaa 
harkitsemaan määrärahoja toimille, joilla 
säätiön monivuotisia sopimuksia koskevat 
erityistarpeet saataisiin vastaamaan
suunnittelua ja todellisiin vuotuisiin 
tarpeisiin mukautettuja
talousarvioennusteita;

Or. fr

Tarkistus 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pahoittelee, että 
tilintarkastustuomioistuin on jälleen 
havainnut puutteita 
hankintamenettelyissä; viittaa puutteisiin, 
joista huomautettiin edellisvuonna; vaatii 
sitoutumaan tiukemmin sääntöjen 
mukaisten hankintamenettelyjen 
edellyttämiin rakenteisiin ja prosesseihin;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pahoittelee, että 
tilintarkastustuomioistuin on jälleen 
havainnut puutteita
hankintamenettelyissä; viittaa puutteisiin, 
joista huomautettiin edellisvuonna; vaatii 
sitoutumaan tiukemmin sääntöjen 
mukaisten hankintamenettelyjen 
edellyttämiin rakenteisiin ja prosesseihin;

5. panee tyytyväisenä merkille säätiön 
halukkuuden korjata
hankintamenettelyissä olevat puutteet, 
joista huomautettiin edellisvuonna; panee 
merkille sitoutumisen tiukemmin 
sääntöjen mukaisten hankintamenettelyjen 
edellyttämiin rakenteisiin ja prosesseihin;

Or. fr

Tarkistus 10
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pahoittelee, että 
tilintarkastustuomioistuin on jälleen 
havainnut puutteita hankintamenettelyissä;
viittaa puutteisiin, joista huomautettiin 
edellisvuonna; vaatii sitoutumaan 
tiukemmin sääntöjen mukaisten 
hankintamenettelyjen edellyttämiin 
rakenteisiin ja prosesseihin;

5. pahoittelee, että 
tilintarkastustuomioistuin on jälleen 
havainnut puutteita hankintamenettelyissä; 
viittaa puutteisiin, joista huomautettiin 
edellisvuonna; vaatii sitoutumaan 
tiukemmin sääntöjen mukaisten 
hankintamenettelyjen edellyttämiin 
rakenteisiin ja prosesseihin ja 
noudattamaan suurempaa valppautta 
niiden valvonnassa;

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

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa säätiötä ilmoittamaan 
toimintakertomuksessaan avoimesti 
henkilöstön määrän, sopimussuhteiset 
toimihenkilöt mukaan luettuina (87 
henkilöä).

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 12
Ingeborg Gräßle

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa säätiötä ilmoittamaan 
toimintakertomuksessaan avoimesti 
henkilöstön määrän, sopimussuhteiset 
toimihenkilöt mukaan luettuina (87 
henkilöä).

6. kehottaa säätiötä ilmoittamaan 
vuosikertomuksessaan avoimesti 
henkilöstön määrän, sopimussuhteiset 
toimihenkilöt mukaan luettuina 
(87 henkilöä).

Or. de


