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Amendamentul 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra confirmării aduse 
de Curtea de Conturi, potrivit căreia 
conturile anuale ce corespund unui buget 
de 21 milioane EUR prezintă situația 
financiară reală a agenției la 31 decembrie 
2008, iar operațiunile și fluxurile de 
numerar pentru acest exercițiu financiar 
sunt în conformitate cu normele financiare 
ale agenției; atrage atenția asupra 
schimbării contabilului și asupra 
problemelor constatate de Curtea de 
Conturi Europeană;

1. atrage atenția asupra confirmării aduse 
de Curtea de Conturi, potrivit căreia 
conturile anuale ce corespund unui buget 
de 21 milioane EUR prezintă situația 
financiară reală a Fundației la 31 
decembrie 2008, iar operațiunile și 
fluxurile de numerar pentru acest exercițiu 
financiar sunt în conformitate cu normele 
financiare ale Fundației; 

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenția asupra confirmării aduse 
de Curtea de Conturi, potrivit căreia 
conturile anuale ce corespund unui buget 
de 21 milioane EUR prezintă situația 
financiară reală a agenției la 31 decembrie 
2008, iar operațiunile și fluxurile de 
numerar pentru acest exercițiu financiar 
sunt în conformitate cu normele financiare 
ale agenției; atrage atenția asupra 
schimbării contabilului și asupra 
problemelor constatate de Curtea de 
Conturi Europeană;

1. atrage atenția asupra confirmării aduse 
de Curtea de Conturi, potrivit căreia 
conturile anuale ce corespund unui buget 
de 21 milioane EUR prezintă situația 
financiară reală a Fundației la 31 
decembrie 2008, iar operațiunile și 
fluxurile de numerar pentru acest exercițiu 
financiar sunt în conformitate cu normele 
financiare ale Fundației; ia act de 
schimbarea contabilului și de problemele
constatate de Curtea de Conturi Europeană;

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că directorul fundației și 
consiliul de conducere nu au rezolvat la 
timp problemele legate de schimbarea 
contabilului; solicită conducerii fundației 
să ia măsurile care se impun;

eliminat

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că directorul fundației și 
consiliul de conducere nu au rezolvat la 
timp problemele legate de schimbarea 
contabilului; solicită conducerii fundației
să ia măsurile care se impun;

3. solicită conducerii Fundației să ia 
măsurile care se impun pentru a anticipa 
mai bine, în cadrul gestiunii resurselor 
umane, plecarea unor colaboratori-cheie, 
cu respectarea obligațiilor privind 
execuția bugetară;

Or. fr

Amendamentul 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4.  atrage atenția asupra constatării Curții 
de Conturi Europene, potrivit căreia suma 
de 4,9 milioane EUR (55% din cheltuielile 
operaționale) a fost reportată fără o 
justificare suficientă; solicită, de aceea, 
adaptarea programării și a previziunilor 
bugetare la necesitățile reale anuale;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 6
Ingeborg Gräßle

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra constatării Curții de 
Conturi Europene, potrivit căreia suma de 
4,9 milioane EUR (55% din cheltuielile 
operaționale) a fost reportată fără o 
justificare suficientă; solicită, de aceea, 
adaptarea programării și a previziunilor 
bugetare la necesitățile reale anuale;

4. atrage atenția asupra constatării Curții de 
Conturi Europene, potrivit căreia suma de 
4,9 milioane EUR (55% din cheltuielile 
operaționale) a fost reportată fără o 
justificare suficientă și explicită pentru 
Parlament; ia act de faptul că valoarea 
lichidităților și a echivalentelor de 
lichidități s-a dublat față de 2006, 
ajungând la 6,3 milioane EUR; 
reamintește că o puternică imobilizare a 
capitalului nu ar fi benefică nici pentru 
obiectivele Fundației, nici pentru cele ale 
Uniunii Europene; solicită, de aceea, 
adaptarea programării și a previziunilor 
bugetare la necesitățile reale anuale pentru 
a reduce numerarul deținut de Fundație;

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra constatării Curții de 
Conturi Europene, potrivit căreia suma de 
4,9 milioane EUR (55% din cheltuielile 
operaționale) a fost reportată fără o 
justificare suficientă; solicită, de aceea, 
adaptarea programării și a previziunilor
bugetare la necesitățile reale anuale;

4. atrage atenția asupra constatării Curții de 
Conturi Europene, potrivit căreia suma de 
4,9 milioane EUR (55% din cheltuielile 
operaționale) a fost reportată fără o 
justificare suficientă; invită la o reflecție 
de fond asupra mijloacelor de aplicat 
pentru ca necesitățile specifice ale 
Fundației în ceea ce privește contractele 
multianuale să fie compatibile cu o 
programare și cu previziuni bugetare
adaptate la necesitățile reale anuale;

Or. fr

Amendamentul 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. regretă că CCE a descoperit din nou 
deficiențe în procedura de achiziții 
publice; atrage atenția asupra 
problemelor semnalate anul trecut; 
solicită un angajament sporit pentru 
structurile și procesele necesare unei 
proceduri corecte de achiziții publice; 

eliminat

Or. fr



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

RO

Amendamentul 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. regretă că CCE a descoperit din nou 
deficiențe în procedura de achiziții 
publice; atrage atenția asupra 
problemelor semnalate anul trecut; solicită 
un angajament sporit pentru structurile și 
procesele necesare unei proceduri corecte 
de achiziții publice;

5. salută disponibilitatea Fundației de a 
corecta, în procedura de achiziții publice, 
problemele semnalate anul trecut; ia act de 
angajamentul sporit pentru structurile și 
procesele necesare unei proceduri corecte 
de achiziții publice;

Or. fr

Amendamentul 10
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. regretă că CCE a descoperit din nou 
deficiențe în procedura de achiziții publice; 
atrage atenția asupra problemelor 
semnalate anul trecut; solicită un 
angajament sporit pentru structurile și 
procesele necesare unei proceduri corecte 
de achiziții publice; 

5. regretă că CCE a descoperit din nou 
deficiențe în procedura de achiziții publice; 
atrage atenția asupra problemelor 
semnalate anul trecut; solicită un 
angajament sporit  și o mai mare vigilență 
în monitorizarea structurilor și proceselor
necesare unor proceduri corecte de 
achiziții publice; 

Or. en



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

RO

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită fundației să indice în mod 
transparent efectivele de personal, 
inclusiv agenții contractuali (87 de 
angajați), în raportul de activitate.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 12
Ingeborg Gräßle

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită fundației să indice în mod 
transparent efectivele de personal, inclusiv 
agenții contractuali (87 de angajați), în 
raportul de activitate.

6. solicită Fundației să indice în mod 
transparent efectivele de personal, inclusiv 
agenții contractuali (87 de angajați), în 
raportul anual.

Or. de


