
AM\892986CS.doc PE483.625v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

2011/2217(DEC)

7. 3. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 64

Návrh zprávy
Monica Luisa Macovei
(PE473.990v01-00)

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí 
na rozpočtový rok 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))



PE483.625v01-00 2/32 AM\892986CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\892986CS.doc 3/32 PE483.625v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. .... výkonné ředitelce Evropské agentury 
pro životního prostředí absolutorium 
za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro životního prostředí 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. .... výkonné ředitelce Evropské agentury 
pro životního prostředí absolutorium
za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 
absolutoria výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro životního prostředí za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. .... výkonné ředitelce Evropské agentury 
pro životního prostředí absolutorium za 
plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. uděluje výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro životního prostředí 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010;
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bart Staes

Návrh rozhodnutí 1
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. .... výkonné ředitelce Evropské agentury 
pro životního prostředí absolutorium
za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový 
rok 2010;

1. odkládá své rozhodnutí o udělení 
absolutoria výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro životního prostředí za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské agentury pro 
životní prostředí za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro životní prostředí 
za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Luisa Macovei

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské agentury pro 
životní prostředí za rozpočtový rok 2010;

1. odkládá uzavření účtů Evropské 
agentury pro životní prostředí 
za rozpočtový rok 2010;
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí 2
Bod 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

1. ... uzavření účtů Evropské agentury pro 
životní prostředí za rozpočtový rok 2010;

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 
agentury pro životní prostředí 
za rozpočtový rok 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bart Staes

Návrh usnesení
Podnadpis 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

odkládá udělení absolutoria agentuře 
a vyčkává zásadní odpovědi a kroky 
v návaznosti na předložené kritické 
poznámky a žádosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že úroveň plnění rozpočtu 
agenturou, pokud jde o prostředky
na závazky a prostředky na platby, 

1. konstatuje, že úroveň plnění rozpočtu 
agenturou činila u prostředků na závazky 
100 % a u prostředků na platby 90,75 %;
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představuje důležitou informaci, která 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
umožní lépe vyhodnotit její celkovou 
výkonnost; konstatuje však, že agentura 
v roce 2010 tuto informace v předložených 
dokumentech neuvedla; naléhavě proto 
agenturu žádá, aby orgán příslušný 
k udělení absolutoria informovala 
o přesné míře plnění rozpočtu, pokud jde 
o prostředky na závazky a na platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že úroveň plnění rozpočtu 
agenturou, pokud jde o prostředky 
na závazky a prostředky na platby, 
představuje důležitou informaci, která 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
umožní lépe vyhodnotit její celkovou 
výkonnost; konstatuje však, že agentura 
v roce 2010 tuto informace v předložených 
dokumentech neuvedla; naléhavě proto 
agenturu žádá, aby orgán příslušný 
k udělení absolutoria informovala 
o přesné míře plnění rozpočtu, pokud jde 
o prostředky na závazky a na platby;

1. domnívá se, že úroveň plnění rozpočtu 
agenturou, pokud jde o prostředky 
na závazky a prostředky na platby, 
představuje důležitou informaci, která 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
umožní lépe vyhodnotit její celkovou 
výkonnost; konstatuje, že agentura v roce 
2010 dosáhla u prostředků na závazky 
míry plnění rozpočtu 99,99 % 
a u prostředků na platby 90,75 %, jak je 
uvedeno v její účetní závěrce;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. na základě konečné účetní závěrky 
agentury konstatuje, že 12 809 551,05 
EUR z prostředků na rok 2010 bylo 
přeneseno do roku 2011; připomíná 
agentuře, že tato situace je v rozporu se 
zásadou ročního rozpočtu a lze ji zmírnit 
správným a řádným plánováním 
a sledováním plnění jejího rozpočtu 
s cílem minimalizovat přenosy prostředků; 
vyzývá proto agenturu, aby v této 
souvislosti přijala účinná opatření;

3. na základě konečné účetní závěrky 
agentury bere na vědomí, že 12 809 551,05 
EUR z prostředků na rok 2010 bylo 
přeneseno do roku 2011; konstatuje, 
že z celkové přenesené částky tvoří 
8 941 279 EUR vnější účelově vázané 
příjmy, které jsou víceleté, a nepodléhají 
tedy zásadě ročního rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. na základě konečné účetní závěrky 
agentury konstatuje, že 12 809 551,05 
EUR z prostředků na rok 2010 bylo 
přeneseno do roku 2011; připomíná 
agentuře, že tato situace je v rozporu se 
zásadou ročního rozpočtu a lze ji zmírnit 
správným a řádným plánováním 
a sledováním plnění jejího rozpočtu 
s cílem minimalizovat přenosy prostředků; 
vyzývá proto agenturu, aby v této 
souvislosti přijala účinná opatření;

3. na základě konečné účetní závěrky 
agentury konstatuje, že 12 809 551,05 
EUR z prostředků na rok 2010 bylo 
přeneseno do roku 2011; bere na vědomí 
informace agentury, že z přenesené částky 
tvoří 8 941 279 EUR vnější účelově 
vázané příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. na základě konečné účetní závěrky 
agentury konstatuje, že částka nevyužitých 
prostředků na platby přenesených 
z předchozího roku, které byly zrušeny, 
dosahuje 585 282,87 EUR; bere 
na vědomí, že podle údajů agentury je tato 
částka nižší než částka zrušených 
prostředků v roce 2009, tj. 693 127,02 
EUR; naléhavě agenturu žádá, aby přijala 
konkrétní opatření, a zamezila tak rušení 
přenesených částek;

4. na základě konečné účetní závěrky 
agentury konstatuje, že částka nevyužitých 
prostředků na platby přenesených 
z předchozího roku, které byly zrušeny, 
dosahuje 585 282,87 EUR; bere 
na vědomí, že podle údajů agentury je tato 
částka nižší než částka zrušených 
prostředků v roce 2009, tj. 693 127,02 
EUR; konstatuje tedy, že míra rušení 
ve výši pouhých 1,5 % znamená, že 
se zlepšilo předvídání finančních potřeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. na základě konečné účetní závěrky 
agentury konstatuje, že částka nevyužitých 
prostředků na platby přenesených 
z předchozího roku, které byly zrušeny, 
dosahuje 585 282,87 EUR; bere na 
vědomí, že podle údajů agentury je tato 
částka nižší než částka zrušených 
prostředků v roce 2009, tj. 693 127,02 
EUR; naléhavě agenturu žádá, aby přijala 
konkrétní opatření, a zamezila tak rušení 
přenesených částek;

4. na základě konečné účetní závěrky 
agentury konstatuje, že částka nevyužitých 
prostředků na platby přenesených 
z předchozího roku, které byly zrušeny, 
dosahuje 585 282,87 EUR; bere na 
vědomí, že podle údajů agentury je tato 
částka nižší než částka zrušených 
prostředků v roce 2009, tj. 693 127,02 
EUR; přesto agenturu naléhavě žádá, aby 
přijala konkrétní opatření, a zamezila tak 
rušení přenesených částek, a aby 
do 30. června 2012 informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Edit Herczog, Jutta Haug
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
se Účetní dvůr ve své zprávě o ověření 
roční účetní závěrky agentury 
za rozpočtový rok 2010 o přenesených 
a zrušených prostředcích agentury 
nezmiňuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
se Účetní dvůr ve své zprávě o ověření 
roční účetní závěrky agentury 
za rozpočtový rok 2010 o přenesených 
a zrušených prostředcích agentury 
nezmiňuje;

5. vyjadřuje politování nad tím, že Účetní 
dvůr nepovažuje objem přenesených 
a zrušených prostředků agentury 
za dostatečný k tomu, aby jej zmínil ve své 
zprávě o ověření roční účetní závěrky 
agentury za rozpočtový rok 2010;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, 
že agentura v průběhu zadávacích řízení 
na stravovací, úklidové a bezpečnostní 
služby a na nábytek nezajistila maximální 
míru hospodářské soutěže a zhodnocení 

vypouští se
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vynakládaných prostředků a místo toho 
zvýhodnila dřívější dodavatele, i když tito 
dodavatelé v průběhu času změnili své 
oficiální názvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, 
že agentura v průběhu zadávacích řízení 
na stravovací, úklidové a bezpečnostní 
služby a na nábytek nezajistila maximální 
míru hospodářské soutěže a zhodnocení 
vynakládaných prostředků a místo toho 
zvýhodnila dřívější dodavatele, i když tito 
dodavatelé v průběhu času změnili své 
oficiální názvy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, že 
agentura v průběhu zadávacích řízení na 
stravovací, úklidové a bezpečnostní služby 
a na nábytek nezajistila maximální míru 
hospodářské soutěže a zhodnocení
vynakládaných prostředků a místo toho 
zvýhodnila dřívější dodavatele, i když tito 
dodavatelé v průběhu času změnili své 
oficiální názvy;

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, 
že agentura v průběhu zadávacích řízení 
na stravovací, úklidové a bezpečnostní 
služby a na nábytek nezajistila maximální 
míru hospodářské soutěže a zhodnocení 
vynakládaných prostředků a místo toho 
zvýhodnila dřívější dodavatele, i když tito 
dodavatelé v průběhu času změnili své 
oficiální názvy;

6. konstatuje, že agentura vypsala zadávací
řízení na stravovací, úklidové 
a bezpečnostní služby a na nábytek;
připomíná, že Účetní dvůr provedl v říjnu 
2011 audit týkající se této záležitosti, aniž 
by shledal jakékoli nesrovnalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, 
že agentura v průběhu zadávacích řízení 
na stravovací, úklidové a bezpečnostní 
služby a na nábytek nezajistila maximální 
míru hospodářské soutěže a zhodnocení 
vynakládaných prostředků a místo toho 
zvýhodnila dřívější dodavatele, i když tito 
dodavatelé v průběhu času změnili své 
oficiální názvy;

6. vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, 
že agentura v průběhu zadávacích řízení 
na stravovací, úklidové a bezpečnostní 
služby a na nábytek nezajistila maximální 
míru hospodářské soutěže a zhodnocení 
vynakládaných prostředků a místo toho 
zvýhodnila dřívější dodavatele, i když tito 
dodavatelé v průběhu času změnili své 
oficiální názvy; konstatuje, že podle údajů 
agentury provedl Účetní dvůr audit těchto 
dvou zadávacích řízení v říjnu 2011; 
vyzývá proto Účetní dvůr a agenturu, aby 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria 
sdělily závěry auditu a předložily mu 
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zprávu vypracovanou na základě tohoto 
auditu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navíc je znepokojen údajnými případy 
fiktivního zaměstnávání osob pracujících 
soukromě pro některé zaměstnance 
agentury, které jsou však placeny 
agenturou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navíc je znepokojen údajnými případy 
fiktivního zaměstnávání osob pracujících 
soukromě pro některé zaměstnance 
agentury, které jsou však placeny 
agenturou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navíc je znepokojen údajnými případy 
fiktivního zaměstnávání osob pracujících 
soukromě pro některé zaměstnance 
agentury, které jsou však placeny 
agenturou;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navíc je znepokojen údajnými případy 
fiktivního zaměstnávání osob pracujících
soukromě pro některé zaměstnance 
agentury, které jsou však placeny 
agenturou;

7. navíc je znepokojen tím, že některé 
osoby najaté agenturou možná rovněž 
pracují soukromě pro některé zaměstnance 
agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria 
zaručila, že pokud tomu tak skutečně je, 
jsou soukromé služby placeny zvlášť;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá útvar interního auditu (IAS), 
aby neprodleně přezkoumal smlouvy, 
které agentura uzavřela v oblasti 
stravovacích, úklidových a bezpečnostních 
služeb a nábytku, s cílem zjistit, zda byly 
při přípravě, zveřejňování, hodnocení 
a řízení smluv v rámci výzvy dodrženy tyto 

vypouští se
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dvě zásady: maximální míra hospodářské 
soutěže a zhodnocení vynakládaných 
prostředků, a dále aby přezkoumal, zda 
došlo k případům údajného fiktivní 
zaměstnávání, a aby o zjištěních Účetního 
dvora informoval ve vhodném okamžiku 
orgán příslušný k udělení absolutoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá útvar interního auditu (IAS), aby 
neprodleně přezkoumal smlouvy, které 
agentura uzavřela v oblasti stravovacích, 
úklidových a bezpečnostních služeb 
a nábytku, s cílem zjistit, zda byly 
při přípravě, zveřejňování, hodnocení 
a řízení smluv v rámci výzvy dodrženy tyto 
dvě zásady: maximální míra hospodářské 
soutěže a zhodnocení vynakládaných 
prostředků, a dále aby přezkoumal, zda 
došlo k případům údajného fiktivní 
zaměstnávání, a aby o zjištěních Účetního 
dvora informoval ve vhodném okamžiku 
orgán příslušný k udělení absolutoria;

8. obecně vyzývá útvar interního auditu 
(IAS), aby pokračoval ve své auditorské 
činnosti v souvislosti s přístupem 
k posouzení rizik a aby v případě agentury 
zachoval stávající postup, kdy je audit 
prováděn jednou ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá útvar interního auditu (IAS), aby 8. vyzývá útvar interního auditu (IAS), aby 
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neprodleně přezkoumal smlouvy, které 
agentura uzavřela v oblasti stravovacích, 
úklidových a bezpečnostních služeb 
a nábytku, s cílem zjistit, zda byly 
při přípravě, zveřejňování, hodnocení 
a řízení smluv v rámci výzvy dodrženy tyto 
dvě zásady: maximální míra hospodářské 
soutěže a zhodnocení vynakládaných 
prostředků, a dále aby přezkoumal, zda 
došlo k případům údajného fiktivní 
zaměstnávání, a aby o zjištěních Účetního 
dvora informoval ve vhodném okamžiku 
orgán příslušný k udělení absolutoria;

provedl audit smluv, které agentura 
uzavřela v oblasti stravovacích, úklidových 
a bezpečnostních služeb a nábytku, s cílem 
zjistit, zda byly při přípravě, zveřejňování, 
hodnocení a řízení smluv v rámci výzvy 
dodrženy tyto dvě zásady: maximální míra 
hospodářské soutěže a zhodnocení 
vynakládaných prostředků, a aby o svých 
zjištěních informoval ve vhodném 
okamžiku orgán příslušný k udělení 
absolutoria;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá útvar interního auditu (IAS), aby 
neprodleně přezkoumal smlouvy, které 
agentura uzavřela v oblasti stravovacích, 
úklidových a bezpečnostních služeb 
a nábytku, s cílem zjistit, zda byly 
při přípravě, zveřejňování, hodnocení 
a řízení smluv v rámci výzvy dodrženy tyto 
dvě zásady: maximální míra hospodářské 
soutěže a zhodnocení vynakládaných 
prostředků, a dále aby přezkoumal, zda 
došlo k případům údajného fiktivní 
zaměstnávání, a aby o zjištěních Účetního 
dvora informoval ve vhodném okamžiku
orgán příslušný k udělení absolutoria;

8. vyzývá útvar interního auditu (IAS), aby 
neprodleně přezkoumal smlouvy, které 
agentura uzavřela v oblasti stravovacích, 
úklidových a bezpečnostních služeb 
a nábytku, s cílem zjistit, zda byly 
při přípravě, zveřejňování, hodnocení 
a řízení smluv v rámci výzvy dodrženy tyto 
dvě zásady: maximální míra hospodářské 
soutěže a zhodnocení vynakládaných 
prostředků, a dále aby přezkoumal 
obvinění uvedená v bodě 7 a aby 
ve vhodném okamžiku informoval orgán 
příslušný k udělení absolutoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesto znepokojen tím, že většina 
přijatých zaměstnanců byla přijata 
interně; konstatuje, že to by mohlo být 
zdrojem či projevem protežování nebo 
střetu zájmů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesto znepokojen tím, že většina 
přijatých zaměstnanců byla přijata 
interně; konstatuje, že to by mohlo být 
zdrojem či projevem protežování nebo 
střetu zájmů;

11. bere na vědomí, že agentura v roce 
2010 přistoupila k náboru 
47 zaměstnanců, z čehož bylo 
7 zaměstnanců přijato interně; rovněž bere 
na vědomí, že za posledních pět let 
pozvala agentura k hostování ve svých 
prostorách 12 vědců; v zájmu vyšší 
transparentnosti vyzývá agenturu, aby 
zveřejnila životopisy, které budou 
obsahovat alespoň vzdělání a profesní 
dráhu hostujících vědců;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je přesto znepokojen tím, že většina 11. je přesto znepokojen tím, že většina 
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přijatých zaměstnanců byla přijata interně; 
konstatuje, že to by mohlo být zdrojem či 
projevem protežování nebo střetu zájmů;

přijatých zaměstnanců byla přijata interně; 
bere na vědomí odpověď agentury, že 
na základě otevřeného výběrového řízení 
bylo přijato 47 externích a 7 interních 
uchazečů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. má informace o tom, že v roce 2010 
bylo přijato 7 interních a 40 externích 
uchazečů; bere na vědomí, že tito 
uchazeči obsadili jednotlivé kategorie 
takto: z interních kandidátů byl 
1 zaměstnán jako úředník, 5 jako dočasní 
zaměstnanci a 1 jako smluvní 
zaměstnanec a z externě přijatých 
zaměstnanců byl 1 zaměstnán jako 
úředník, 13 jako dočasní zaměstnanci, 
29 jako smluvní zaměstnanci a 4 jako 
národní odborníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá agenturu, aby zřetelněji 
propojila opatření, zdroje a výsledky;

13. považuje za důležité, aby agentura 
zřetelně propojila opatření, zdroje 
a výsledky; oceňuje, že agentura vyvinula 
úsilí o kombinaci opatření, zdrojů 
a výsledků ve svém plánu řízení 
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i ve výroční zprávě o činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že do nedávna byla 
výkonná ředitelka agentury vedle svých 
činnosti v agentuře také členkou správní 
rady organizace Earthwatch a členkou 
evropského poradního výboru 
Worldwatch Europe, dvou nevládních 
organizací činných v oblasti životního 
prostředí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že do nedávna byla
výkonná ředitelka agentury vedle svých 
činnosti v agentuře také členkou správní 
rady organizace Earthwatch a členkou 
evropského poradního výboru 
Worldwatch Europe, dvou nevládních 
organizací činných v oblasti životního 
prostředí;

14. s překvapením zjišťuje, že výkonná 
ředitelka agentury byla od března 2010 
do dubna 2011 členkou poradního výboru
organizace Earthwatch.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že do nedávna byla
výkonná ředitelka agentury vedle svých
činnosti v agentuře také členkou správní 
rady organizace Earthwatch a členkou 
evropského poradního výboru 
Worldwatch Europe, dvou nevládních 
organizací činných v oblasti životního 
prostředí;

14. konstatuje, že výkonná ředitelka 
agentury byla od března 2010 do dubna 
2011 vedle své činnosti v agentuře také 
členkou poradního výboru organizace 
Earthwatch, mezinárodní charitativní 
organizace činné v oblasti životního 
prostředí, která zapojuje lidi na celém 
světě do vědeckého terénního výzkumu 
a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že do nedávna byla
výkonná ředitelka agentury vedle svých 
činnosti v agentuře také členkou správní 
rady organizace Earthwatch a členkou 
evropského poradního výboru Worldwatch 
Europe, dvou nevládních organizací 
činných v oblasti životního prostředí;

14. konstatuje, že výkonná ředitelka 
agentury byla do dubna 2011 vedle svých 
činnosti v agentuře také členkou správní 
rady a mezinárodního poradního výboru
organizace Earthwatch a údajně členkou 
evropského poradního výboru Worldwatch 
Europe, dvou nevládních organizací 
činných v oblasti životního prostředí; jak 
výkonná ředitelka uvedla ve svém 
prohlášení, odstoupila v dubnu 2011 
ze svých funkcí v organizaci Earthwatch 
na doporučení člena Účetního dvora 
v souvislosti s možným střetem zájmů;

Or. en



PE483.625v01-00 20/32 AM\892986CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je hluboce znepokojen skutečností, 
že v roce 2010, kdy byla výkonná ředitelka 
ještě zapojena do řízení organizace 
Earthwatch, vyjeli někteří zaměstnanci 
agentury, včetně výkonné ředitelky, 
na různé projekty zkoumající biologickou 
rozmanitost v Karibiku či ve Středomoří, 
jež byly vedeny organizací Earthwatch, 
a že agentura zaplatila této nevládní 
organizaci přibližně 2000 EUR 
za účastníka; bere na vědomí, že tato 
nepřijatelná situace se v roce 2011 
opakovala;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je hluboce znepokojen skutečností, 
že v roce 2010, kdy byla výkonná ředitelka 
ještě zapojena do řízení organizace 
Earthwatch, vyjeli někteří zaměstnanci
agentury, včetně výkonné ředitelky, 
na různé projekty zkoumající biologickou 
rozmanitost v Karibiku či ve Středomoří, 
jež byly vedeny organizací Earthwatch, 
a že agentura zaplatila této nevládní 
organizaci přibližně 2000 EUR 
za účastníka; bere na vědomí, že tato 
nepřijatelná situace se v roce 2011 
opakovala;

15. uvědomuje si, že v roce 2010 
se 29 zaměstnanců agentury zúčastnilo 
individuálního školení „občanské vědy“ 
založené na vědeckých poznatcích, jež
uspořádala organizace Earthwatch 
v rámci různých projektů zkoumajících
biologickou rozmanitost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je hluboce znepokojen skutečností, 
že v roce 2010, kdy byla výkonná ředitelka 
ještě zapojena do řízení organizace
Earthwatch, vyjeli někteří zaměstnanci
agentury, včetně výkonné ředitelky, 
na různé projekty zkoumající biologickou 
rozmanitost v Karibiku či ve Středomoří, 
jež byly vedeny organizací Earthwatch, 
a že agentura zaplatila této nevládní 
organizaci přibližně 2000 EUR
za účastníka; bere na vědomí, že tato 
nepřijatelná situace se v roce 2011 
opakovala;

15. je hluboce znepokojen skutečností, 
že v roce 2010, kdy byla výkonná ředitelka 
přímo propojena s organizací Earthwatch, 
vyjelo 29 zaměstnanců agentury, včetně 
výkonné ředitelky, až na deset dní
na různé projekty zkoumající biologickou 
rozmanitost v Karibiku či ve Středomoří, 
jež byly vedeny organizací Earthwatch, 
a že agentura zaplatila podle prohlášení 
výkonné ředitelky této nevládní organizaci 
celkem 33 791,28 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. považuje toto školení za nutné 
na podporu závazku agentury, který 
přijala v souvislosti s Mezinárodním 
rokem biologické rozmanitosti v roce 2010 
a který je stanoven v plánu řízení 
a v programu činnosti na rok 2010; 
konstatuje, že tato činnost se soustředila 
hlavně na získání nových vědomostí 
o tom, jak vytvářet programy občanské 
vědy v reakci na politické požadavky 
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týkající se vyšší účasti občanů v oblasti 
biologické rozmanitosti a chráněných 
mořských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. chápe zvláštní školení zaměstnanců 
jako součást jejich kariérního rozvoje; 
bere na vědomí, že celková částka 
zaplacená organizaci Earthwatch ve výši 
33 791 EUR představuje méně než 7 % 
celkového objemu prostředků vyčleněných 
na profesní rozvoj zaměstnanců agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá agenturu a její výkonnou 
ředitelku, aby Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu poskytly konkrétní informace 
o těchto cestách a aby uvedly celkové 
částky, jež EEA zaplatila organizacím 
Earthwatch a Worldwatch v rozpočtovém 
roce 2009 a 2010;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá agenturu a její výkonnou 
ředitelku, aby Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu poskytly konkrétní informace 
o těchto cestách a aby uvedly celkové 
částky, jež EEA zaplatila organizacím 
Earthwatch a Worldwatch v rozpočtovém 
roce 2009 a 2010;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá agenturu a její výkonnou 
ředitelku, aby Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu poskytly konkrétní informace 
o těchto cestách a aby uvedly celkové 
částky, jež EEA zaplatila organizacím 
Earthwatch a Worldwatch v rozpočtovém 
roce 2009 a 2010;

16. vyzývá agenturu a její výkonnou 
ředitelku, aby podrobně prošetřily postupy 
pro podávání žádostí o školení a volbu 
partnerů v oblasti školení, aby 
se zabránilo tomu, že budou uvedeni 
na seznamu výjimek, což může vést 
k chybné interpretaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá agenturu a její výkonnou 
ředitelku, aby Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu poskytly konkrétní informace 
o těchto cestách a aby uvedly celkové 
částky, jež EEA zaplatila organizacím 
Earthwatch and Worldwatch 
v rozpočtovém roce 2009 a 2010;

16. vyzývá agenturu a její výkonnou 
ředitelku, aby rozpočtovému orgánu
poskytly konkrétní informace o těchto 
cestách a aby uvedly celkové částky, jež 
EEA zaplatila organizacím Earthwatch 
a Worldwatch v rozpočtovém roce 2009 
a 2010;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. považuje za nepřijatelné, že poté, co 
Účetní dvůr vyjádřil pochyby ohledně 
těchto cest, byli účastníci, tj. zaměstnanci 
EEA, požádáni, aby vypracovali 
poznámky o užitečnosti těchto 
výzkumných cest místo toho, aby bylo 
provedeno důkladné prošetření údajného 
zneužití prostředků a střetu zájmů 
v souvislosti s výkonnou ředitelkou 
agentury; připomíná Účetnímu dvoru, 
že je odpovědný za kontrolu této agentury;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. považuje za nepřijatelné, že poté, co vypouští se
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Účetní dvůr vyjádřil pochyby ohledně 
těchto cest, byli účastníci, tj. zaměstnanci 
EEA, požádáni, aby vypracovali 
poznámky o užitečnosti těchto 
výzkumných cest místo toho, aby bylo 
provedeno důkladné prošetření údajného 
zneužití prostředků a střetu zájmů 
v souvislosti s výkonnou ředitelkou 
agentury; připomíná Účetnímu dvoru, 
že je odpovědný za kontrolu této agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. považuje za nepřijatelné, že poté, co
Účetní dvůr vyjádřil pochyby ohledně 
těchto cest, byli účastníci, tj. zaměstnanci 
EEA, požádáni, aby vypracovali 
poznámky o užitečnosti těchto 
výzkumných cest místo toho, aby bylo 
provedeno důkladné prošetření údajného 
zneužití prostředků a střetu zájmů 
v souvislosti s výkonnou ředitelkou 
agentury; připomíná Účetnímu dvoru, 
že je odpovědný za kontrolu této agentury;

17. považuje však za pozoruhodné, 
že Účetní dvůr nevyjádřil pochyby ohledně 
zvláštních školení, což potvrzuje, 
že v případě žádné strany nedošlo 
ke zneužití prostředků ani ke střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Véronique Mathieu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. považuje za nepřijatelné, že poté, co 17. považuje za nepřijatelné, že poté, co 
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Účetní dvůr vyjádřil pochyby ohledně 
těchto cest, byli účastníci, tj. zaměstnanci 
EEA, požádáni, aby vypracovali poznámky 
o užitečnosti těchto výzkumných cest místo 
toho, aby bylo provedeno důkladné 
prošetření údajného zneužití prostředků 
a střetu zájmů v souvislosti s výkonnou 
ředitelkou agentury; připomíná Účetnímu 
dvoru, že je odpovědný za kontrolu této 
agentury;

Účetní dvůr vyjádřil pochyby ohledně 
těchto cest, byli účastníci, tj. zaměstnanci 
EEA, požádáni, aby vypracovali poznámky 
o užitečnosti těchto výzkumných cest místo 
toho, aby bylo provedeno důkladné 
prošetření údajného zneužití prostředků 
a střetu zájmů v souvislosti s výkonnou 
ředitelkou agentury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. oceňuje spolupráci mezi agenturou 
a nevládními organizacemi působícími 
v oblasti životního prostředí, jak je tomu 
i v případě jiných odborných agentur, 
připomíná však, že i pouhé podezření 
na střet zájmů poškozuje důvěru 
v instituce a vzbuzuje obavy daňových 
poplatníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá agenturu, aby ve snaze 
prosadit větší transparentnost, pokud jde 
o předcházení střetům zájmů a jejich 
potírání, přijala neprodleně akční plán, 
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jehož součástí by bylo, že do 30. června 
2012 zveřejní na svých webových 
stránkách prohlášení o zájmech nebo, 
nejsou-li k dispozici, životopisy obsahující 
alespoň vzdělání a profesní dráhu vedení 
agentury, členů vědeckého výboru, 
odborníků a členů správní rady; zastává 
názor, že tato opatření by orgánu 
příslušnému k udělení absolutoria 
a veřejnosti umožnila dohlédnout 
na jejich kvalifikaci a zabránit 
případnému střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesto znepokojen značným počtem 
zpráv a dokumentů i jiných souvisejících 
výstupů vypracovaných agenturou; 
domnívá se, že to lze chápat jako 
nedostatek podstatné a inovativní činnosti 
vyvíjené agenturou, v důsledku čehož by 
byl finanční příspěvek Unie určený 
agentuře nevhodně využit; vyzývá proto 
agenturu, aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria, zejména orgán pro 
rozpočtovou kontrolu, neprodleně 
a podrobně informovala o:

vypouští se

– zdrojích, jež agentura použila 
k vypracování svých zpráv, dokumentů 
a jiných souvisejících výstupů,
– důkazu, že zprávy agentury znamenaly 
přidanou hodnotu ve srovnání se 
zprávami o environmentální problematice 
vypracovanými jinými subjekty,
– případném postupu ověřování údajů 
zasílaných členskými státy, četnosti tohoto 
ověřování a o tom, jak jsou údaje zaslané 
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členskými státy agenturou využívány,
– celkovém počtu hostujících vědců 
působících v prostorách agentury a jejich 
vzdělání za posledních pět let,
– nákladech spojených s přijetím těchto 
hostujících vědců;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 22 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesto znepokojen značným počtem 
zpráv a dokumentů i jiných souvisejících 
výstupů vypracovaných agenturou; 
domnívá se, že to lze chápat jako 
nedostatek podstatné a inovativní činnosti 
vyvíjené agenturou, v důsledku čehož by 
byl finanční příspěvek Unie určený 
agentuře nevhodně využit; vyzývá proto
agenturu, aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria, zejména orgán pro 
rozpočtovou kontrolu, neprodleně 
a podrobně informovala o:

22. vyzývá agenturu, aby rozpočtový
orgán, zejména orgán pro rozpočtovou 
kontrolu, podrobně informovala o:

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 22 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesto znepokojen značným počtem 
zpráv a dokumentů i jiných souvisejících 
výstupů vypracovaných agenturou; 

22. je přesto znepokojen značným počtem 
zpráv a dokumentů i jiných souvisejících 
výstupů vypracovaných agenturou; 
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domnívá se, že to lze chápat jako 
nedostatek podstatné a inovativní činnosti 
vyvíjené agenturou, v důsledku čehož by 
byl finanční příspěvek Unie určený 
agentuře nevhodně využit; vyzývá proto 
agenturu, aby orgán příslušný k udělení 
absolutoria, zejména orgán pro 
rozpočtovou kontrolu, neprodleně 
a podrobně informovala o:

domnívá se, že to lze chápat jako 
nedostatek podstatné a inovativní činnosti 
vyvíjené agenturou, v důsledku čehož by 
byl finanční příspěvek Unie určený 
agentuře nevhodně využit; vyzývá proto 
agenturu, aby Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu podrobně informovala o:

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– počtu zpráv a jiných produktů 
vypracovaných v roce 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– celkovém počtu hostujících vědců 
působících v prostorách agentury a jejich 
vzdělání za posledních pět let,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Monica Luisa Macovei
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Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nákladech spojených s přijetím těchto 
hostujících vědců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že útvar interního auditu 
provedl v roce 2010 audit týkající se 
„systému kontroly řízení/monitorování 
činností“, jehož cílem bylo posoudit 
přiměřenost plánování a monitorování 
činnosti agentury a získat jistotu ohledně 
těchto oblastí; zejména konstatuje, že útvar 
interního auditu vydal osm doporučení, 
z nichž šest bylo označeno jako „důležité“ 
a dvě jako “žádoucí“;

23. konstatuje, že útvar interního auditu 
provedl v roce 2010 audit týkající se 
„systému kontroly řízení/monitorování 
činnosti“, jehož cílem bylo posoudit 
přiměřenost plánování a monitorování 
činnosti agentury a získat jistotu ohledně 
těchto oblastí; konstatuje, že útvar 
interního auditu vydal osm doporučení, 
z nichž jedno dosud nebylo provedeno;
vítá výroční zprávu o aktuálním stavu 
provádění opatření přijatých v této 
souvislosti, která je součástí veřejně 
přístupné výroční zprávy o činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 24 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. v této souvislosti agenturu vyzývá, aby: vypouští se
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– podpořila pokyny týkající se cílů 
a měřitelných ukazatelů v projektovém 
plánování a monitorování pokroku,
– rozdělovala náklady mezi jednotlivé 
projekty,
– podpořila účinnější řízení projektů
a postupy pro kontrolu a ověřování 
nových údajů zadaných do systému 
kontroly řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 25 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. dále agenturu vyzývá, aby bez dalšího 
prodlení přijala opatření za účelem 
odstranění nedostatků, jež útvar interního 
auditu konstatoval ve svých předchozích 
auditech zaměřených na systém řízení 
kvality a na správu grantů, s cílem:

25. vzal na vědomí doporučení, jež útvar 
interního auditu konstatoval ve svých 
předchozích auditech zaměřených 
na systém řízení kvality a na správu grantů; 
je si vědom toho, že útvar interního auditu 
obdržel v první polovině roku 2011 
dokumentaci v souvislosti se 3 ze 6 
zjištění; vyzývá agenturu, aby v této 
souvislosti pokračovala ve spolupráci, 
a žádá útvar interního auditu, aby 
informoval o aktuálním stavu, pokud jde 
o provádění doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 25 – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat a používat kontrolní seznam 
pro zajištění kvality/kontrolu kvality 
pro zprávu o inventuře skleníkových 
plynů,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Edit Herczog, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. upozorňuje na svá doporučení 
z předchozích zpráv o udělení absolutoria, 
která jsou uvedena v příloze k tomuto 
usnesení;

26. upozorňuje na svá doporučení 
z předchozích zpráv o udělení absolutoria, 
která jsou uvedena v příloze k tomuto 
usnesení; oceňuje, že se agentura snaží 
provádět doporučení a stanovit nápravná 
opatření;

Or. en


