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Amendement 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de bevestiging van de 
Rekenkamer dat de jaarrekening over een 
begroting van 21 miljoen EUR 
overeenkomt met de daadwerkelijke 
financiële situatie van het agentschap op 31 
december 2008, en dat de verrichtingen en 
kasstromen voor dit begrotingsjaar stroken 
met de financiële regels van het 
agentschap; herinnert aan de mutatie in 
de boekhouding en aan de door de 
Rekenkamer geconstateerde problemen;

1. wijst op de bevestiging van de 
Rekenkamer dat de jaarrekening over een 
begroting van 21.000.000 EUR 
overeenkomt met de daadwerkelijke 
financiële situatie van het agentschap op 31 
december 2008, en dat de verrichtingen en 
kasstromen voor dit begrotingsjaar stroken 
met de financiële regels van het 
agentschap;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de bevestiging van de 
Rekenkamer dat de jaarrekening over een 
begroting van 21 miljoen EUR 
overeenkomt met de daadwerkelijke 
financiële situatie van het agentschap op 31 
december 2008, en dat de verrichtingen en 
kasstromen voor dit begrotingsjaar stroken 
met de financiële regels van het 
agentschap; herinnert aan de mutatie in de 
boekhouding en aan de door de 
Rekenkamer geconstateerde problemen;

1. wijst op de bevestiging van de 
Rekenkamer dat de jaarrekening over een 
begroting van 21.000.000 EUR 
overeenkomt met de daadwerkelijke 
financiële situatie van het agentschap op 31 
december 2008, en dat de verrichtingen en 
kasstromen voor dit begrotingsjaar stroken 
met de financiële regels van het 
agentschap; neemt kennis van de mutatie 
in de boekhouding en aan de door de 
Rekenkamer geconstateerde problemen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de directeur van de 
Stichting en de raad van toezicht de uit de 
mutatie in de boekhouding voortvloeiende 
problemen niet tijdig hebben opgelost; 
verzoekt de directie van de Stichting 
maatregelen te treffen;

Schrappen

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat de directeur van de 
Stichting en de raad van toezicht de uit de 
mutatie in de boekhouding voortvloeiende 
problemen niet tijdig hebben opgelost;
verzoekt de directie van de Stichting 
maatregelen te treffen;

3. verzoekt de directie van de Stichting 
maatregelen te treffen om in het kader van 
het personeelsbeleid en met inachtneming 
van de regels betreffende de uitvoering 
van de begroting beter op het vetrek van 
belangrijke medewerkers te kunnen 
anticiperen;

Or. fr

Amendement 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verwijst naar de constatering van de 
Rekenkamer dat 4,9 miljoen EUR (55%) 
van de beleidsuitgaven zonder afdoende 
verklaring zijn overgedragen; verzoekt 
daarom de planning en de kredieten aan 
te passen aan de reële jaarlijkse 
behoeften; 

Schrappen

Or. fr

Amendement 6
Ingeborg Gräßle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwijst naar de constatering van de 
Rekenkamer dat 4,9 miljoen EUR (55%) 
van de beleidsuitgaven zonder afdoende 
verklaring zijn overgedragen; verzoekt 
daarom de planning en de kredieten aan te 
passen aan de reële jaarlijkse behoeften;

4. verwijst naar de constatering van de 
Rekenkamer dat 4,9 miljoen EUR (55%) 
van de beleidsuitgaven zonder voor het 
Parlement afdoende verklaring zijn 
overgedragen; neemt kennis van het feit 
dat de hoeveelheid contanten en 
contantenequivalenten sinds 2006 is 
verdubbeld tot 6,3 miljoen EUR; wijst 
erop dat een hoge kapitaalvastlegging 
noch de doelstellingen van de Stichting, 
noch die van de Europese Unie ten goede 
komt; verzoekt de planning en de kredieten 
aan te passen aan de reële jaarlijkse 
behoeften, teneinde de kasvoorraden te 
verkleinen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verwijst naar de constatering van de 
Rekenkamer dat 4,9 miljoen EUR (55%) 
van de beleidsuitgaven zonder afdoende 
verklaring zijn overgedragen; verzoekt 
daarom de planning en de kredieten aan te 
passen aan de reële jaarlijkse behoeften; 

4. verwijst naar de constatering van de 
Rekenkamer dat 4.900.000 EUR (55%) van 
de beleidsuitgaven zonder afdoende 
verklaring zijn overgedragen; roept ertoe 
op na te denken over de wijze waarop de 
specifieke behoeften van de Stichting op 
het vlak van meerjarige contracten 
kunnen worden afgestemd op een 
planning en kredieten die zijn aangepast
aan de reële jaarlijkse behoeften; 

Or. fr

Amendement 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de Rekenkamer opnieuw 
zwakke plekken bij de 
aanbestedingsprocedure heeft ontdekt; 
herinnert aan de tekortkomingen waarop 
vorig jaar werd gewezen; verlangt meer 
betrokkenheid bij de totstandbrenging van 
de structuren en processen die 
noodzakelijk zijn om de gunning van 
opdrachten volgens de regels te laten 
verlopen;

Schrappen

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de Rekenkamer opnieuw 
zwakke plekken bij de 
aanbestedingsprocedure heeft ontdekt; 
herinnert aan de tekortkomingen waarop 
vorig jaar werd gewezen; verlangt meer
betrokkenheid bij de totstandbrenging van 
de structuren en processen die noodzakelijk 
zijn om de gunning van opdrachten 
volgens de regels te laten verlopen;

5. is verheugd over de bereidheid van de 
Stichting om bij de 
aanbestedingsprocedures de 
tekortkomingen waarop vorig jaar werd 
gewezen te corrigeren; neemt kennis van 
de grotere betrokkenheid bij de 
totstandbrenging van de structuren en 
processen die noodzakelijk zijn om de 
gunning van opdrachten volgens de regels 
te laten verlopen; 

Or. fr

Amendement 10
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat de Rekenkamer opnieuw 
zwakke plekken bij de 
aanbestedingsprocedure heeft ontdekt; 
herinnert aan de tekortkomingen waarop 
vorig jaar werd gewezen; verlangt meer 
betrokkenheid bij de totstandbrenging van 
de structuren en processen die noodzakelijk 
zijn om de gunning van opdrachten 
volgens de regels te laten verlopen;

5. betreurt dat de Rekenkamer opnieuw 
zwakke plekken bij de 
aanbestedingsprocedure heeft ontdekt; 
herinnert aan de tekortkomingen waarop 
vorig jaar werd gewezen; verlangt meer 
betrokkenheid en waakzaamheid bij het 
toezicht op de totstandbrenging van de 
structuren en processen die noodzakelijk 
zijn om de gunning van opdrachten 
volgens de regels te laten verlopen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Stichting in het 
activiteitenverslag op transparante wijze 
aan te geven hoeveel medewerkers zij in 
dienst heeft, met inbegrip van de 
arbeidscontractanten (87 medewerkers).

Schrappen

Or. fr

Amendement 12
Ingeborg Gräßle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Stichting in het 
activiteitenverslag op transparante wijze 
aan te geven hoeveel medewerkers zij in 
dienst heeft, met inbegrip van de 
arbeidscontractanten (87 medewerkers).

6. verzoekt de Stichting in het jaarverslag
op transparante wijze aan te geven hoeveel 
medewerkers zij in dienst heeft, met 
inbegrip van de arbeidscontractanten (87 
medewerkers).

Or. de


