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Poprawka  32 

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 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. zwraca się do Trybunału 

Obrachunkowego o stworzenie łatwo 

dostępnej i przejrzystej procedury 

rankingu agencji przy wykorzystaniu 

waŜnych wskaźników w takich 

dziedzinach jak dobre zarządzanie 

finansami i budŜetem, niskie koszty 

zarządzania i efektywna skuteczność 

operacyjna, a takŜe o dostarczenie 

podstawowych danych w łatwo dostępnym 

formacie (np. w plikach Excel lub CSV); 

skreślony 

Or. en 
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Sprawozdanie A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. przypomina, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy występuje jako zewnętrzny 

niezaleŜny organ kontroli między innymi 

w celu umoŜliwienia obywatelom Europy 

korzystania z przysługującego im prawa do 

informacji o tym, jak wydawane są ich 

pieniądze i jak agencje są zarządzane; 

w tym kontekście przypomina, Ŝe agencje 

słuŜą interesowi publicznemu i powinny 

być wiarygodne dla obywateli, których 

interesom mają słuŜyć; wzywa Trybunał 

Obrachunkowy, Ŝeby przekazywał 

organowi udzielającemu absolutorium 

moŜliwie najbardziej szczegółowe 

informacje dotyczące działań następczych 

podejmowanych w związku 

z wcześniejszymi audytami oraz 

nieprawidłowości, które Trybunał uznał 

za nie dość waŜne, aby o nich wspomnieć, 

w celu wspierania organu udzielającego 

absolutorium w jego roli polegającej na 

kontrolowaniu agencji; 

83. przypomina, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy występuje jako zewnętrzny 

niezaleŜny organ kontroli między innymi 

w celu umoŜliwienia obywatelom Europy 

korzystania z przysługującego im prawa do 

informacji o tym, jak wydawane są ich 

pieniądze i jak agencje są zarządzane; 

w tym kontekście przypomina, Ŝe agencje 

słuŜą interesowi publicznemu i powinny 

być wiarygodne dla obywateli, których 

interesom mają słuŜyć; 

Or. en 
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Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. obawia się, Ŝe pomimo informacji 

przedłoŜonych przez Trybunał 

Obrachunkowy w jego rocznym 

programie prac na 2011 r. oraz 

ponawianych wniosków Parlamentu 

sprawozdanie specjalne dotyczące analizy 

kosztów agencji nie zostało dotychczas 

przedstawione; stwierdza, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy podejmował wysiłki w 

celu udzielenia Parlamentowi informacji 

na temat analizy kosztów agencji; jest 

jednak zaskoczony tym, Ŝe w dniu 15 

lutego 2012 r. przewodniczący Trybunału 

Obrachunkowego przesłał do 

przewodniczącego Parlamentu pismo wraz 

z załącznikiem, w którym to piśmie 

zasadniczo stwierdził, Ŝe załącznik ten (i) 

nie jest sprawozdaniem specjalnym 

w sprawie analizy kosztów agencji, (ii) ma 

charakter niepubliczny oraz (iii) nadaje 

się do wykorzystania na potrzeby 

udzielenia absolutorium za 2011 r., mimo 

Ŝe dane zawarte w załączniku obejmują 

lata 2008–2010; wzywa Trybunał 

Obrachunkowy do wzmoŜenia prac 

zmierzających do przedstawienia 

Parlamentowi i opinii publicznej 

specjalnego sprawozdania w sprawie 

analizy kosztów agencji zgodnie z 

profesjonalnymi standardami kontroli; 

skreślony 



 

AM\900781PL.doc  PE486.786v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

Or. en 



 

AM\900781PL.doc  PE486.786v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

 

2.5.2012 A7-0103/35 

Poprawka  35 

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 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. zwraca uwagę, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy opublikuje sprawozdanie 

specjalne w sprawie konfliktów interesów 

w zarządzaniu agencjami do końca 

czerwca 2012 r.; wyraŜając 

zaniepokojenie, Ŝe niektóre agencje raz po 

raz borykają się z przypadkami 

obejmującymi konflikt interesów, z 

zadowoleniem przyjmuje tę decyzję i 

wzywa Trybunał Obrachunkowy, by 

wzmoŜył prace zmierzające do 

przedstawienia specjalnego sprawozdania 

w planowanym terminie; 

85. zwraca uwagę, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy opublikuje sprawozdanie 

specjalne w sprawie konfliktów interesów 

w zarządzaniu agencjami do końca 

czerwca 2012 r.; z zadowoleniem 

przyjmuje tę decyzję i wzywa Trybunał 

Obrachunkowy, by wzmógł prace 

zmierzające do przedstawienia specjalnego 

sprawozdania w planowanym terminie; 

Or. en 



 

AM\900781PL.doc  PE486.786v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

 

2.5.2012 A7-0103/36 

Poprawka  36 

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 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. uwaŜa, Ŝe jeŜeli audytorzy sektora 

prywatnego muszą być zaangaŜowani 

w zewnętrzny audyt sprawozdań 

finansowych agencji, nabór i mianowanie 

prywatnych audytorów powinien się 

odbywać zgodnie z właściwymi regułami, 

w tym dotyczącymi przejrzystych 

zamówień publicznych, oraz, w miarę 

potrzeb, naleŜy wprowadzić mechanizmy 

kontroli gwarantujące, Ŝe prace dotyczące 

zgodności z prawem i regulowania 

dochodów i wydatków oraz rzetelności 

sprawozdań finansowych agencji wykonuje 

się zgodnie z wymaganymi standardami; 

uwaŜa teŜ, Ŝe za poszczególne aspekty 

audytów zewnętrznych przekazanych na 

zewnątrz, w tym przekazane ustalenia 

audytowe, w całości odpowiada Trybunał 

Obrachunkowy, który będzie musiał 

zarządzać wszystkimi wymaganymi 

procedurami administracyjnymi i 

dotyczącymi zamówień oraz sfinansować 

je z własnego budŜetu bez ubiegania się o 

budŜet dodatkowy, poniewaŜ zadanie to 

naleŜy do kompetencji Trybunału 

Obrachunkowego; ponadto dzisiejszy 

kryzys nie zezwala na przydzielenie 

dodatkowych budŜetów na wykonywanie 

zadań, za które odpowiadają instytucje 

unijne, w tym przypadku Trybunał 

86. uwaŜa, Ŝe nabór i mianowanie 

prywatnych audytorów powinny się 

odbywać zgodnie z właściwymi regułami, 

w tym dotyczącymi przejrzystych 

zamówień publicznych, oraz, w miarę 

potrzeb, naleŜy wprowadzić mechanizmy 

kontroli gwarantujące, Ŝe prace dotyczące 

zgodności z prawem i regulowania 

dochodów i wydatków oraz rzetelności 

sprawozdań finansowych agencji wykonuje 

się zgodnie z wymaganymi standardami; 

uwaŜa teŜ, Ŝe przekazane ustalenia 

audytowe będą wkładem w opinię z audytu 

ETO zamieszczaną w jego szczegółowych 

sprawozdaniach rocznych; przypomina, Ŝe 

za takie audyty zewnętrzne 

przeprowadzane przez podmioty 

zewnętrzne nadal w całości odpowiada 

ETO, który je finansuje, a takŜe ponosi 

wszelkie pozostałe koszty związane z 

audytami zewnętrznymi 

przeprowadzanymi przez podmioty 

zewnętrzne z własnego budŜetu; 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. wzywa Trybunał Obrachunkowy do 

zapobiegania jakimkolwiek konfliktom 

interesów podczas wykonywania 

niezaleŜnego audytu agencji; 

skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 88 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

88. uwaŜa teŜ, Ŝe jeŜeli stosuje się 

przekazywanie wykonania zadań poza 

jednostką, sprawozdanie niezaleŜnych 

rewidentów powinno zostać niezwłocznie 

opublikowane przez niezaleŜnych 

rewidentów i Trybunał Obrachunkowy; w 

związku z tym Parlament wymaga od 

Trybunału Obrachunkowego 

powstrzymania się od nakładania klauzul 

tajności na zamówienie udzielone 

potencjalnemu niezaleŜnemu rewidentowi 

w odniesieniu do publikowania 

sprawozdań w formie przygotowanej przez 

niezaleŜnego wykonawcę; jednocześnie 

Trybunał Obrachunkowy musi wziąć 

odpowiedzialność za niezaleŜny audyt i 

podjąć odpowiednie działania; 

skreślony 

Or. en 

 

 

 


