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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na potrditev Računskega 
sodišča, da se letni računovodski izkazi, ki 
izkazujejo proračun v višini 21 milijonov 
EUR, ujemajo z dejanskim finančnim 
položajem agencije dne 31. decembra 2008 
ter da so bili poslovni dogodki in denarni 
tokovi v tem proračunskem letu v skladu s 
finančnimi predpisi agencije; opozarja na 
zamenjavo računovodstva in težave, ki jih 
je ugotovilo Evropsko računsko sodišče;

1. opozarja na potrditev Računskega 
sodišča, da se letni računovodski izkazi, ki 
izkazujejo proračun v višini 
21 milijonov EUR, ujemajo z dejanskim 
finančnim položajem agencije dne 31. 
decembra 2008 ter da so bili poslovni 
dogodki in denarni tokovi v tem 
proračunskem letu v skladu s finančnimi 
predpisi agencije;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

opozarja na potrditev Računskega sodišča, 
da se letni računovodski izkazi, ki 
izkazujejo proračun v višini 
21 milijonov EUR, ujemajo z dejanskim 
finančnim položajem agencije dne 31. 
decembra 2008 ter da so bili poslovni 
dogodki in denarni tokovi v tem 
proračunskem letu v skladu s finančnimi 
predpisi agencije; opozarja na zamenjavo 
računovodstva in težave, ki jih je ugotovilo 
Evropsko računsko sodišče;

1. opozarja na potrditev Računskega 
sodišča, da se letni računovodski izkazi, ki 
izkazujejo proračun v višini 
21 milijonov EUR, ujemajo z dejanskim 
finančnim položajem agencije dne 31. 
decembra 2008 ter da so bili poslovni 
dogodki in denarni tokovi v tem 
proračunskem letu v skladu s finančnimi 
predpisi agencije; je seznanjen z 
zamenjavo računovodstva in težavami, ki 
jih je ugotovilo Evropsko računsko 
sodišče;
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Or. fr

Predlog spremembe 3
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da direktor fundacije in 
nadzorni odbor niso uspeli pravočasno 
odpraviti težav, nastalih ob zamenjavi 
računovodje; poziva vodstvo fundacije, 
naj sprejme ukrepe;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 4
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da direktor fundacije in 
nadzorni odbor niso uspeli pravočasno 
odpraviti težav, nastalih ob zamenjavi 
računovodje; poziva vodstvo fundacije, naj 
sprejme ukrepe;

3. poziva vodstvo fundacije, naj sprejme 
ukrepe, ob spoštovanju obveznosti v zvezi z  
izvrševanjem proračuna, da bo pri 
upravljanju človeških virov bolje 
predvidevalo odhode ključnih 
uslužbencev;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na ugotovitev Računskega 
sodišča, da je bilo brez zadostne 
utemeljitve prerazporejenih 4,9 milijona 
EUR (55 %) odhodkov iz poslovanja; zato 
zahteva, da se načrtovanje in proračunske 
napovedi prilagodijo dejanskim letnim 
potrebam; 

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 6
Ingeborg Gräßle

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na ugotovitev Računskega 
sodišča, da je bilo brez zadostne 
utemeljitve prerazporejenih 
4,9 milijona EUR (55 %) odhodkov iz 
poslovanja; zato zahteva, da se načrtovanje 
in proračunske napovedi prilagodijo 
dejanskim letnim potrebam;

4. opozarja na ugotovitev Računskega 
sodišča, da je bilo brez zadostne, po 
mnenju Parlamenta prepričljive
utemeljitve prerazporejenih 
4,9 milijona EUR (55 %) odhodkov iz 
poslovanja; je seznanjen s tem, da se je 
saldo denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov od leta 2006 podvojil in da 
znaša 6,3 milijona EUR; opozarja, da 
veliki zneski vezanega kapitala niso 
skladni ne s cilji fundacije ne – posledično 
– s cilji Evropske unije; zato zahteva, da se 
načrtovanje in proračunske napovedi 
prilagodijo dejanskim letnim potrebam, da 
bo gotovinski saldo manjši;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na ugotovitev Računskega 
sodišča, da je bilo brez zadostne 
utemeljitve prerazporejenih 
4,9 milijona EUR (55 %) odhodkov iz 
poslovanja; zato zahteva, da se načrtovanje 
in proračunske napovedi prilagodijo 
dejanskim letnim potrebam; 

4. opozarja na ugotovitev Računskega 
sodišča, da je bilo brez zadostne 
utemeljitve prerazporejenih 
4,9 milijona EUR (55 %) odhodkov iz 
poslovanja; poziva k temeljitemu 
razmisleku o ukrepih, ki bi jih bilo treba 
sprejeti, da se posebne potrebe fundacije v 
zvezi z večletnimi pogodbami uskladijo z 
načrtovanjem in proračunske napovedi 
prilagodijo dejanskim letnim potrebam;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obžaluje, da je Evropsko računsko 
sodišče znova odkrilo pomanjkljivosti pri 
postopku oddaje javnih naročil; spominja 
na pomanjkljivosti, na katere je opozarjal 
že lani; zahteva večjo zavzetost pri 
potrebnih strukturah in postopkih, da bo 
postopek oddaje javnih naročil v skladu s 
predpisi;

črtano

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obžaluje, da je Evropsko računsko 
sodišče znova odkrilo pomanjkljivosti pri 
postopku oddaje javnih naročil; spominja 
na pomanjkljivosti, na katere je opozarjal 
že lani; zahteva večjo zavzetost pri 
potrebnih strukturah in postopkih, da bo 
postopek oddaje javnih naročil v skladu s 
predpisi;

5. pozdravlja pripravljenost fundacije, da 
pri postopku oddaje javnih naročil odpravi 
pomanjkljivosti, na katere je opozarjal že 
lani; ugotavlja zavzetost pri potrebnih 
strukturah in postopkih, da bo postopek 
oddaje javnih naročil v skladu s predpisi; 

Or. fr

Predlog spremembe 10
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. obžaluje, da je Evropsko računsko 
sodišče znova odkrilo pomanjkljivosti pri 
postopku oddaje javnih naročil;
spominja na pomanjkljivosti, na katere je 
opozarjal že lani; zahteva večjo zavzetost 
pri potrebnih strukturah in postopkih, da 
bo postopek oddaje javnih naročil v skladu 
s predpisi;

5. obžaluje, da je Evropsko računsko 
sodišče znova odkrilo pomanjkljivosti pri 
postopku oddaje javnih naročil; spominja 
na pomanjkljivosti, na katere je opozarjal 
že lani; zahteva večjo zavzetost in budnost 
pri spremljanju potrebnih struktur in 
postopkov, da bo oddaja javnih naročil v 
skladu s predpisi;

Or. en

Predlog spremembe 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva fundacijo, naj v letnem poročilu 
pregledno navede osebje, vključno s 
pogodbenim osebjem (87 zaposlenih).

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 12
Ingeborg Gräßle

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva fundacijo, naj v letnem poročilu 
pregledno navede osebje, vključno s 
pogodbenim osebjem (87 zaposlenih);

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de


