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Poprawka 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy 
potwierdził, iż sprawozdanie finansowe 
dotyczące budżetu w wysokości 
21 mln euro przedstawia faktyczną 
sytuację finansową agencji na dzień 
31 grudnia 2008 r. oraz że transakcje i 
przepływy pieniężne za ten rok budżetowy 
są zgodne z uregulowaniami finansowymi 
agencji; wskazuje na zmianę w 
prowadzeniu rachunkowości oraz na
problemy, jakich dopatrzył się Europejski 
Trybunał Obrachunkowy;

1. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy 
potwierdził, iż sprawozdanie finansowe 
dotyczące budżetu w wysokości 
21 mln euro przedstawia faktyczną 
sytuację finansową agencji na dzień 
31 grudnia 2008 r. oraz że transakcje i 
przepływy pieniężne za ten rok budżetowy 
są zgodne z uregulowaniami finansowymi 
agencji;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę na potwierdzenie 
Trybunału Obrachunkowego, że roczne
sprawozdanie finansowe dotyczące 
budżetu w wysokości 21 mln euro pokrywa 
się z rzeczywistą sytuacją finansową 
agencji w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz że 
transakcje i cash flow w tym roku 
budżetowym są zgodne z przepisami 
finansowymi agencji; wskazuje na zmianę 
w prowadzeniu rachunkowości oraz na
problemy, jakich dopatrzył się Europejski 
Trybunał Obrachunkowy;

1. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy 
potwierdził, iż sprawozdanie finansowe 
dotyczące budżetu w wysokości
21 mln euro pokrywa się z rzeczywistą 
sytuacją finansową agencji w dniu 31 
grudnia 2008 r. oraz że transakcje i cash 
flow w tym roku budżetowym są zgodne z 
przepisami finansowymi agencji;
odnotowuje zmianę w prowadzeniu 
rachunkowości oraz problemy, jakich 
dopatrzył się Europejski Trybunał 
Obrachunkowy;

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że dyrektor fundacji i organ 
nadzorczy nie rozwiązali w porę 
problemów spowodowanych zmianą na 
stanowisku osoby odpowiedzialnej za 
rachunkowość; wzywa fundację do 
przedsięwzięcia środków zaradczych;

skreślono

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że dyrektor fundacji i organ 
nadzorczy nie rozwiązali w porę 
problemów spowodowanych zmianą na 
stanowisku osoby odpowiedzialnej za 
rachunkowość; wzywa fundację do 
przedsięwzięcia środków zaradczych;

3. wzywa fundację do przedsięwzięcia 
środków, które pozwolą lepiej przewidzieć, 
w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, zmiany na kluczowych 
stanowiskach w poszanowaniu 
obowiązków wynikających z wykonania 
budżetu;

Or. fr

Poprawka 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na stwierdzenie 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, że kwotę w wysokości 
4,9 mln euro (55%) na poczet wydatków 
operacyjnych przeniesiono bez 
wystarczającego uzasadnienia; wzywa 
zatem do dostosowania procesu 
planowania i preliminarza budżetowego 
do rzeczywistych rocznych potrzeb; 

skreślono

Or. fr

Poprawka 6
Ingeborg Gräßle

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na stwierdzenie 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, że kwotę w wysokości 
4,9 mln euro (55%) na poczet wydatków 
operacyjnych przeniesiono bez 
wystarczającego uzasadnienia; wzywa 
zatem do dostosowania procesu 
planowania i preliminarza budżetowego do 
rzeczywistych rocznych potrzeb;

4. zwraca uwagę na stwierdzenie 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, że kwotę w wysokości 
4,9 mln euro (55%) na poczet wydatków 
operacyjnych przeniesiono, zdaniem 
Parlamentu, bez wystarczającego i 
jasnego uzasadnienia; odnotowuje, że 
kwota środków pieniężnych oraz 
ekwiwalentów środków pieniężnych 
podwoiła się od 2006 r. i wyniosła 6,3 mln 
euro; przypomina, że znaczne zamrożenie 
kapitału nie będzie korzystne ani dla 
realizacji celów fundacji ani dla realizacji 
celów Unii Europejskiej; wzywa zatem do 
dostosowania procesu planowania i 
preliminarza budżetowego do 
rzeczywistych rocznych potrzeb, aby 
zmniejszyć środki pieniężne w kasie;

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na stwierdzenie 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, że kwotę w wysokości
4,9 mln euro (55%) na poczet wydatków 
operacyjnych przeniesiono bez 
wystarczającego uzasadnienia; wzywa 
zatem do dostosowania procesu
planowania i preliminarza budżetowego do 
rzeczywistych rocznych potrzeb;

4. zwraca uwagę na stwierdzenie 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, że kwotę w wysokości
4,9 mln euro (55%) na poczet wydatków 
operacyjnych przeniesiono bez 
wystarczającego uzasadnienia; domaga się 
dogłębnego przemyślenia, w jaki sposób 
szczególne potrzeby fundacji w związku z 
umowami wieloletnimi mogłyby zostać 
uzgodnione z procesem planowania i
preliminarzem budżetowym 
dostosowanym do rzeczywistych rocznych 
potrzeb;

Or. fr

Poprawka 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy ponownie dopatrzył się 
uchybień w procedurze udzielania 
zamówień publicznych; przypomina o 
niedociągnięciach stwierdzonych w roku 
poprzednim; wzywa do większego 
zaangażowania na rzecz niezbędnych 
struktur i procesów sprzyjających 
zgodnemu z przepisami udzielaniu 
zamówień;

skreślono

Or. fr



AM\803617PL.doc 7/8 PE438.460v01-00

PL

Poprawka 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy ponownie dopatrzył się 
uchybień w procedurze udzielania 
zamówień publicznych; przypomina o 
niedociągnięciach stwierdzonych w roku 
poprzednim; wzywa do większego 
zaangażowania na rzecz niezbędnych 
struktur i procesów sprzyjających 
zgodnemu z przepisami udzielaniu 
zamówień;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że
fundacja zamierza naprawić 
niedociągnięcia stwierdzone w roku 
poprzednim w procedurze udzielania 
zamówień publicznych; odnotowuje 
większe zaangażowanie na rzecz 
niezbędnych struktur i procesów 
sprzyjających zgodnemu z przepisami 
udzielaniu zamówień;

Or. fr

Poprawka 10
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy ponownie dopatrzył się 
uchybień w procedurze udzielania 
zamówień publicznych; przypomina o 
niedociągnięciach stwierdzonych w roku 
poprzednim; wzywa do większego 
zaangażowania na rzecz niezbędnych 
struktur i procesów sprzyjających 
zgodnemu z przepisami udzielaniu 
zamówień;

5. ubolewa, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy ponownie dopatrzył się 
uchybień w procedurze udzielania 
zamówień publicznych; przypomina o 
niedociągnięciach stwierdzonych w roku 
poprzednim; wzywa do większego 
zaangażowania i większej czujności w 
monitorowaniu niezbędnych struktur i 
procesów sprzyjających zgodnemu z 
przepisami udzielaniu zamówień;

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa fundację do przejrzystego 
przedstawienia w sprawozdaniu z 
działalności stanu zatrudnienia 
obejmującego również pracowników 
kontraktowych (87 osób).

skreślono

Or. fr

Poprawka 12
Ingeborg Gräßle

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa fundację do przejrzystego 
przedstawienia w sprawozdaniu z 
działalności stanu zatrudnienia 
obejmującego również pracowników 
kontraktowych (87 osób).

6. wzywa fundację do przejrzystego 
przedstawienia w sprawozdaniu rocznym z 
działalności stanu zatrudnienia 
obejmującego również pracowników 
kontraktowych (87 osób).

Or. de


