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2.5.2012 A7-0103/12 

Poprawka  12 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Punkt C preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, Ŝe decyzje dotyczące 

ustanowienia i przydziału lokalizacji 

agencji podjęte przez Radę w ostatnich 

latach są przyczyną wysokich wydatków 

i nieskutecznego funkcjonowania 

przedmiotowych agencji, poniewaŜ przy 

ich podejmowaniu nie uwzględniono 

kwestii związanych ze skutecznością, co 

poskutkowało wyznaczeniem odległych 

lokalizacji i ich wysokimi kosztami; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/13 

Poprawka  13 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Punkt G preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe wspomniana 

międzyinstytucjonalna grupa robocza 

zebrała się po raz siódmy na szczeblu 

politycznym w dniu 13 grudnia 2011 r., 

oraz mając na uwadze, Ŝe omówiła 

następujące kwestie: kryteria tworzenia 

nowych agencji, wybór siedziby agencji 

i umowy w sprawie siedziby, skład 

zarządów, procedury mianowania 

dyrektorów, ocenę i wyniki, program 

wieloletni i wsparcie administracyjne; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/14 

Poprawka  14 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa Komisję, aby wstrzymała 

zwiększanie budŜetów agencji, a nawet 

rozwaŜyła moŜliwość zmniejszenia wkładu 

Unii w ich budŜety, zwłaszcza jeśli chodzi 

o agencje zajmujące się głównie 

badaniami; wzywa takŜe agencje do 

ograniczenia kosztów bieŜących 

i ogólnych, między innymi poprzez 

połączenie agencji wykonujących podobne 

lub pokrywające się zadania, lub 

mających wiele lokalizacji, oraz do 

wprowadzenia mechanizmów jasno 

pokazujących wykorzystanie i rozliczenie 

kaŜdego EUR oraz do znacznych 

oszczędności środków unijnych; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  15 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zauwaŜa, Ŝe niektóre agencje mają 

trudności z terminowym wykonaniem 

swoich budŜetów oraz Ŝe środki są 

przyznawane na przedsięwzięcia, które nie 

są powiązane z rokiem budŜetowym; 

wyraŜa swoje niezadowolenie w związku 

z tym, Ŝe znaczne środki budŜetowe są 

przydzielane pod koniec roku 

budŜetowego; uwaŜa, Ŝe moŜe to 

wskazywać na to, Ŝe środki unijne są 

w niektórych przypadkach 

wykorzystywane niepotrzebnie; wzywa 

Trybunał Obrachunkowy, 

a w szczególności same agencje, do 

dostarczenia dodatkowych informacji 

i uzasadnienia – dotyczy to takich agencji 

jak CEDEFOP, Wspólnotowy Urząd 

Ochrony Odmian Roślin (CPVO), EFSA, 

EMSA, Europejska Agencja 

ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(ENISA), Europejska Agencja Kolejowa 

(ERA), Eurojust i Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), 

które wydały ponad 25% swoich środków 

budŜetowych w ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy 2010 r., a takŜe takich agencji 

jak CEPOL, CPVO, FRONTEX i, 

ponownie, EMSA, które stale wykazują 

wysoki odsetek przenoszonych środków, 

które naleŜy anulować; 

5. zauwaŜa, Ŝe niektóre agencje mają 

trudności z terminowym wykonaniem 

swoich budŜetów oraz Ŝe środki są 

przyznawane na przedsięwzięcia, które nie 

są powiązane z rokiem budŜetowym; jest 

zaniepokojony faktem, Ŝe znaczne środki 

budŜetowe są przydzielane pod koniec 

roku budŜetowego; uwaŜa, Ŝe moŜe to 

wskazywać na to, Ŝe środki unijne są 

w niektórych przypadkach 

wykorzystywane niepotrzebnie; 
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Poprawka  16 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. wyraŜa swoje niezadowolenie w związku 

z tym, Ŝe w przypadku takich agencji jak 

ECHA, ENISA, ERA, EUROFOUND, 

FRA, CEPOL, EU-OSHA, EFSA, 

Eurojust, Europejskie Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

(ECDC), FRONTEX, UHRW, wskaźnik 

kwot narosłych w porównaniu do 

przeniesionych środków w 2010 r. był 

niŜszy niŜ 50%; wzywa wymienione 

agencje do przedstawienia dodatkowych 

informacji i uzasadnienia, poniewaŜ 

przedstawione dane wskazują, Ŝe ponad 

połowa przeniesionych środków jest 

powiązana z działaniami podjętymi 

w kolejnym roku, co w przypadku braku 

uzasadnienia stanowi naruszenie zasady 

jednoroczności; 

6. jest zaniepokojony faktem, Ŝe w 

niektórych agencjach wskaźnik kwot 

narosłych w porównaniu do przeniesionych 

środków w 2010 r. był niŜszy niŜ 50%; 

wzywa agencje do przedstawienia 

dodatkowych informacji i uzasadnienia, 

poniewaŜ przedstawione dane wskazują, Ŝe 

ponad połowa przeniesionych środków jest 

powiązana z działaniami podjętymi 

w kolejnym roku, co w przypadku braku 

uzasadnienia stanowi naruszenie zasady 

jednoroczności; 

Or. en 



 

AM\900773PL.doc  PE486.786v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

 

2.5.2012 A7-0103/17 

Poprawka  17 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa wszystkie odnośne podmioty 

budŜetowe do przestrzegania swoich 

obowiązków w ramach procedury 

budŜetowej, do dostarczania 

odpowiedniego uzasadnienia wniosków 

dotyczących budŜetów agencji 

(tj. wniosków dotyczących prowizorium 

budŜetowego, jego zwiększenia lub 

zmniejszenia) oraz do większej ostroŜności 

w przyszłości przy podejmowaniu decyzji 

o zwiększeniu budŜetów niektórych 

agencji, mając na uwadze czas niezbędny 

do realizacji nowych zadań; jest zdania, Ŝe 

budŜety agencji naleŜy opierać na ich 

rzeczywistych potrzebach; wzywa zatem 

Komisję i wszystkie właściwe strony 

uczestniczące w procedurze budŜetowej do 

moŜliwie szybkiego wdroŜenia zalecenia 

Trybunału Obrachunkowego dotyczącego 

stosowania przez agencje podejścia 

budŜetowania od zera podczas 

sporządzania swoich budŜetów, co 

oznacza, Ŝe budŜety poszczególnych 

agencji są sporządzane bez odniesienia do 

kwot historycznych, lecz z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb poszczególnych 

agencji; 

18. wzywa wszystkie odnośne podmioty 

budŜetowe do przestrzegania swoich 

obowiązków w ramach procedury 

budŜetowej, do dostarczania 

odpowiedniego uzasadnienia wniosków 

dotyczących budŜetów agencji 

(tj. wniosków dotyczących prowizorium 

budŜetowego, jego zwiększenia lub 

zmniejszenia) oraz do większej ostroŜności 

w przyszłości przy podejmowaniu decyzji 

o zwiększeniu lub zmniejszeniu budŜetów 

niektórych agencji; jest zdania, Ŝe budŜety 

agencji naleŜy opierać na ich 

rzeczywistych potrzebach; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/18 

Poprawka  18 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 

Trybunał Obrachunkowy był w stanie 

uzyskać racjonalną pewność, Ŝe roczne 

sprawozdania finansowe wszystkich 

agencji działających w obszarze 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości za rok budŜetowy 2010 są 

we wszystkich istotnych aspektach 

wiarygodne i Ŝe transakcje leŜące u ich 

podstaw są legalne i prawidłowe; zwraca 

uwagę, Ŝe absolutorium z wykonania 

budŜetu tych agencji powinno nadal 

opierać się na wynikach osiąganych w 

ciągu całego roku; 

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 

Trybunał Obrachunkowy był w stanie 

uzyskać racjonalną pewność, Ŝe roczne 

sprawozdania finansowe wszystkich 

agencji za rok budŜetowy 2010 są we 

wszystkich istotnych aspektach 

wiarygodne i Ŝe transakcje leŜące u ich 

podstaw są legalne i prawidłowe; zwraca 

uwagę, Ŝe absolutorium z wykonania 

budŜetu tych agencji powinno nadal 

opierać się na wynikach osiąganych w 

ciągu całego roku; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/19 

Poprawka  19 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Nagłówek przed ustępem 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ocena agencji skreślony 

Or. en 
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Poprawka  20 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. wzywa agencje do przeprowadzenia 

i przedstawienia co dwa lata zleconej 

przez Komisję, Parlament lub Trybunał 

Obrachunkowy, kompleksowej oceny 

działań, wyników i skuteczności oraz 

opublikowania sprawozdania na ich 

stronach internetowych; następnie, 

agencje naleŜy wezwać do przygotowania 

planu działania uwzględniającego plan 

działań następczych oparty na wnioskach 

z oceny wyników i rocznego sprawozdania 

z postępu prac; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/21 

Poprawka  21 

Edit Herczog 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE 

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. wyraŜa ubolewanie, Ŝe informacje 

przedłoŜone przez agencje w 

sprawozdaniach dotyczących art. 96 

pochodzą od agencji i Ŝe w związku z tym 

nie moŜna w pełni potwierdzić 

precyzyjności ich oświadczeń oraz przyjąć 

za pewnik; w związku z tym wzywa 

międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. 

agencji regulacyjnych do rozpatrzenia 

zawarcia przepisu w sprawie utworzenia i 

wdroŜenia mechanizmu weryfikacji 

dotyczącego informacji przedkładanych 

przez agencje w sprawozdaniach w 

sprawie art. 96, aby umoŜliwić organowi 

udzielającemu absolutorium uzyskanie 

pewności co do prawdziwości 

otrzymanych informacji oraz sumiennego 

przestrzegania uwag i zaleceń 

sformułowanych przez Parlament w 

poprzednich rezolucjach w sprawie 

udzielenia absolutorium; 

skreślony 

Or. en 

 

 

 


