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2.5.2012 A7-0103/39 

Poprawka  39 

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 89 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

89. zwraca uwagę, Ŝe liczące wiele osób 

zarządy niektórych agencji oraz charakter 

ich członków i duŜa fluktuacja kadrowa 

wśród nich mogą powodować 

nieskuteczność organu decyzyjnego; 

w związku z tym apeluje do 

międzyinstytucjonalnej grupy roboczej 

ds. agencji o zajęcie się tą sprawą oraz 

o przeprowadzenie ponownej oceny 

charakteru statusu członków zarządów, 

zakresu kompetencji i aspektów 

związanych z konfliktem interesów; 

ponadto proponuje, aby wziąć pod uwagę 

moŜliwość połączenia organów 

zarządczych agencji zajmujących się 

podobnymi dziedzinami w celu 

zmniejszenia kosztów posiedzeń; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/40 

Poprawka  40 

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 90 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

90. zwraca uwagę na odpowiedzialność 

w zakresie zarządzania agencjami 

i kontroli nad nimi, jaka spoczywa na 

zarządzie; ocenia, Ŝe niektóre decyzje 

zarządu mogą mieć szkodliwy wpływ na 

zarządzanie agencją, np. odrzucenie 

jednego bądź kilku zaleceń audytora 

wewnętrznego bez waŜnego uzasadnienia; 

wzywa do ponownego rozwaŜenia pozycji 

Komisji w zarządach agencji i do 

przyznania jej prawa do głosowania oraz 

mniejszości blokującej w odniesieniu do 

decyzji dotyczących zarządzania 

budŜetem, finansami i administracyjnego; 

zwraca się ponadto do Komisji 

o informowanie organu udzielającego 

absolutorium o decyzjach podjętych przez 

zarząd, które byłyby sprzeczne z zasadą 

naleŜytego zarządzania budŜetem 

i finansami agencji lub z rozporządzeniem 

finansowym; 

90. zwraca uwagę na odpowiedzialność 

w zakresie zarządzania agencjami 

i kontroli nad nimi, jaka spoczywa na 

zarządzie; ocenia, Ŝe niektóre decyzje 

zarządu mogą mieć szkodliwy wpływ na 

zarządzanie agencją, np. odrzucenie 

jednego bądź kilku zaleceń audytora 

wewnętrznego bez waŜnego uzasadnienia; 

zwraca się do Komisji o informowanie 

Parlamentu Europejskiego i Rady o 

decyzjach podjętych przez zarząd, które 

byłyby sprzeczne z zasadą naleŜytego 

zarządzania budŜetem i finansami agencji 

lub z rozporządzeniem finansowym; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/41 

Poprawka  41 

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 94 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

94. ponadto wzywa agencje do wzięcia pod 

uwagę poniŜszych moŜliwości przy 

rozwaŜaniu prawdopodobnego wsparcia 

administracyjnego po to, by agencje mogły 

działać w sposób jak najbardziej 

efektywny: 

94. ponadto wzywa agencje do wzięcia pod 

uwagę poniŜszych moŜliwości przy 

rozwaŜaniu prawdopodobnego wsparcia 

administracyjnego po to, by agencje mogły 

działać w sposób jak najbardziej 

efektywny: 

– połączenie mniejszych agencji oraz 

agencji badawczych w celu uzyskania 

oszczędności oraz uniknięcia nakładania 

się na siebie celów oraz zapobieŜenia 

dalszemu wydatkowaniu budŜetu Unii; 

  

– podział słuŜb między agencjami albo 

poprzez zbliŜenie lokalizacji, albo 

obszarów polityki; w tym względnie 

pochwala inicjatywę EMSA-CFCA 

polegającą na podziale funkcji SłuŜby 

Audytu Wewnętrznego; uwaŜa to jednak 

za początek, który naleŜy kontynuować 

poprzez restrukturyzację i połączenie, co 

będzie dotyczyło agencji; 

– podział słuŜb administracyjnych i 

audytorskich między agencjami, gdy ich 

siedziby są blisko usytuowane lub gdy 

działają one w tej samej dziedzinie polityki; 

w tym względnie pochwala inicjatywę 

EMSA-CFCA polegającą na podziale 

funkcji SłuŜby Audytu Wewnętrznego; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/42 

Poprawka  42 

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 95 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

95. wzywa Komisję lub Trybunał 

Obrachunkowy, Ŝeby dokonały oceny 

wszystkich agencji, tak by ustalić i 

przeanalizować: 

95. wzywa Komisję do wskazania 

terminu, w którym dokona ona 

aktualizacji oceny zdecentralizowanych 

agencji UE z 2009 r., w której nacisk 

zostanie połoŜony na m. in. następujące 

kwestie:  

– potencjalne synergie i przypadki 

niepotrzebnych lub dublujących się działań 

agencji; 

– potencjalne synergie lub przypadki 

niepotrzebnych lub dublujących się działań 

agencji; 

– nadmierne koszty ogólne związane 

z lokalizacją siedziby; 

– znaczące koszty ogólne związane z 

lokalizacją siedziby 

oraz Ŝeby przygotowały kompleksową 

ocenę kosztów, korzyści i skutków, w 

której przeanalizują połączenie lub 

zamknięcie niektórych agencji, w razie 

gdyby wartość dodana lub skuteczność 

danej agencji nie były wystarczające, 

a takŜe Ŝeby powiadomiły Parlament o tej 

sprawie najpóźniej do udzielenia 

absolutorium za rok 2011; 

oraz Ŝeby przygotowały kompleksową 

analizę kosztów i korzyści oraz ocenę 

skutków, w celu przeanalizowania, czy 

wartość dodana lub skuteczność danej 

agencji jest wystarczająca,  

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/43 

Poprawka  43 

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 96 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

96. apeluje do Komisji, aby w ramach 

przeglądu decyzji 2009/371/WSiSW 

rozwaŜyła połączenie Europejskiego 

Kolegium Policyjnego z Europejskim 

Urzędem Policji z myślą o lepszym 

rozdzielaniu środków i ograniczeniu 

kosztów administracyjnych; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/44 

Poprawka  44 

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 97 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

97. wzywa Komisję i Radę do wzięcia pod 

uwagę faktycznej potrzeby kaŜdej agencji i 

konieczności oszczędzania pieniędzy 

unijnych podatników w czasie kryzysu 

finansowego i gospodarczego, a takŜe 

uwzględnienia, Ŝe niektóre państwa 

członkowskie są zainteresowane 

posiadaniem agencji w ich konkretnym 

państwie z przyczyn innych niŜ publiczny 

interes Unii; 

skreślony 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/45 

Poprawka  45 

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 99 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

99. wyraŜa zadowolenie z bieŜących prac 

międzyinstytucjonalnej grupy ds. agencji, 

której zadaniem jest zbadanie roli i statusu 

zdecentralizowanych agencji 

w instytucjonalnej strukturze Unii, 

utworzenia, struktury i działania tych 

agencji, a takŜe spraw finansowych, 

budŜetowych, kontrolnych i zarządczych; 

wzywa międzyinstytucjonalną grupę 

roboczą do przygotowania projektu 

wniosku dotyczącego wspólnego 

stanowiska Parlamentu, Rady i komisji w 

sprawie agencji; 

99. wyraŜa zadowolenie z bieŜących prac 

międzyinstytucjonalnej grupy ds. agencji, 

której zadaniem jest zbadanie roli i statusu 

zdecentralizowanych agencji 

w instytucjonalnej strukturze Unii, 

utworzenia, struktury i działania tych 

agencji, a takŜe spraw finansowych, 

budŜetowych, kontrolnych i zarządczych; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/46 

Poprawka  46 

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 101 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

101. zwraca się do międzyinstytucjonalnej 

grupy roboczej o określenie obszarów, na 

których zadania agencji są powielane 

i nakładają się na siebie, oraz 

o rozwaŜenie moŜliwości połączenia 

niektórych agencji; 

101. zwraca się do międzyinstytucjonalnej 

grupy roboczej o uwzględnienie obszaru 

konfliktów interesów, zbadanie definicji i 

dobrych praktyk w innych organach oraz 

przygotowanie zasad i praktyk do 

stosowania przez agencje Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/47 

Poprawka  47 

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 102 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

102. jest przekonany, Ŝe korzyści, jakie 

agencje odniosłyby w związku z podziałem 

słuŜb administracyjnych, byłyby zbliŜone 

do korzyści płynących ze współpracy 

między Komitetem Regionów 

i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-

Społecznym; apeluje do 

międzyinstytucjonalnej grupy roboczej 

o rozwaŜenie kwestii geograficznego 

rozproszenia agencji, co w znacznej 

mierze przyczynia się do ich nadmiernych 

kosztów oraz utrudnia współpracę; jest 

przekonany, Ŝe gdyby agencje były 

zgrupowane tylko w kilku miejscach, 

wówczas mogłyby wspólnie ponosić koszty 

ogólne i koszty zarządzania, 

a w szczególności koszty związane z IT, 

personelem i zarządzaniem finansami; 

skreślony 

Or. en 

 

 

 


