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Amendement 1
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. .... de uitvoerend directeur van het 
Europees Milieuagentschap kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Milieuagentschap kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. .... de uitvoerend directeur van het 
Europees Milieuagentschap kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

1. stelt zijn besluit tot verlening van 
kwijting aan de uitvoerend directeur van 
het Europees Milieuagentschap voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 
uit;

Or. en

Amendement 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. .... de uitvoerend directeur van het 
Europees Milieuagentschap kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Milieuagentschap kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en
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Amendement 4
Bart Staes

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. .... de uitvoerend directeur van het 
Europees Milieuagentschap kwijting voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

1. stelt zijn besluit tot verlening van 
kwijting aan de uitvoerend directeur van 
het Europees Milieuagentschap voor de 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 
uit;

Or. en

Amendement 5
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Milieuagentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees 
Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Milieuagentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. stelt de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Milieuagentschap voor het 
begrotingsjaar 2010 uit;

Or. en

Amendement 7
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Milieuagentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees 
Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 8
Bart Staes

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Stelt de verlening van kwijting aan het 
Agentschap uit in afwachting van 
substantiële antwoorden en maatregelen 
naar aanleiding van de kritische 
opmerkingen en de gedane verzoeken;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de mate van 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor wat betreft de 
vastgelegde kredieten en 
betalingskredieten, belangrijke informatie 
verstrekt aan de kwijtingverlenende 
autoriteit om de globale prestaties te 
kunnen beoordelen; merkt echter op dat 
het Agentschap in 2010 verzuimd heeft 
deze informatie te vermelden in de 
overlegde documenten; dringt er daarom 
bij het Agentschap op aan de 
kwijtingverlenende autoriteit informatie te 

1. merkt op dat de mate van uitvoering van 
de begroting van het Agentschap voor wat 
betreft de vastgelegde kredieten en 
betalingskredieten respectievelijk 100% en 
90,75% bedroeg;
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verstrekken over het precieze niveau van 
uitvoering van de begroting voor wat 
betreft de vastgelegde kredieten en 
betalingskredieten;

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de mate van 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor wat betreft de 
vastgelegde kredieten en 
betalingskredieten, belangrijke informatie 
verstrekt aan de kwijtingverlenende 
autoriteit om de globale prestaties te 
kunnen beoordelen; merkt echter op dat
het Agentschap in 2010 verzuimd heeft 
deze informatie te vermelden in de 
overlegde documenten; dringt er daarom 
bij het Agentschap op aan de 
kwijtingverlenende autoriteit informatie te 
verstrekken over het precieze niveau van 
uitvoering van de begroting voor wat 
betreft de vastgelegde kredieten en 
betalingskredieten;

1. is van mening dat de mate van 
uitvoering van de begroting van het 
Agentschap voor wat betreft de 
vastgelegde kredieten en 
betalingskredieten, belangrijke informatie 
verstrekt aan de kwijtingverlenende 
autoriteit om de globale prestaties te 
kunnen beoordelen; merkt op dat het 
Agentschap in 2010 de begroting voor 
99,9% heeft uitgevoerd wat betreft de 
vastgelegde kredieten, en voor 90,75% wat 
betreft betalingskredieten, zoals vermeld in 
zijn jaarrekening;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. bevestigt dat uit de definitieve 
rekeningen van het Agentschap blijkt dat 
12 809 551,05 EUR van de kredieten van 
2010 overgedragen zijn naar 2011; 
herinnert het Agentschap eraan dat dit in 
strijd is met het jaarperiodiciteitsbeginsel 

3. merkt op dat uit de definitieve 
rekeningen van het Agentschap blijkt dat 
12 809 551,05 EUR van de kredieten van 
2010 overgedragen is naar 2011; bevestigt
dat van het totale overgedragen bedrag
EUR 8 941 279 externe 
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en dat dit beperkt kan worden door een 
correcte en passende programmering en 
controle van de uitvoering van de 
begroting om de overdracht van kredieten 
tot een minimum te beperken; verzoekt 
het Agentschap daarom om effectieve 
actie op dit vlak te ondernemen;

bestemmingsontvangsten met een 
meerjarig karakter betreft, en het 
jaarperiodiciteitsbeginsel daar dus niet op 
van toepassing is;

Or. en

Amendement 12
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. bevestigt dat uit de definitieve 
rekeningen van het Agentschap blijkt dat 
12 809 551,05 EUR van de kredieten van 
2010 overgedragen zijn naar 2011; 
herinnert het Agentschap eraan dat dit in 
strijd is met het jaarperiodiciteitsbeginsel 
en dat dit beperkt kan worden door een 
correcte en passende programmering en 
controle van de uitvoering van de 
begroting om de overdracht van kredieten 
tot een minimum te beperken; verzoekt 
het Agentschap daarom om effectieve 
actie op dit vlak te ondernemen;

3. bevestigt dat uit de definitieve 
rekeningen van het Agentschap blijkt dat 
12 809 551,05 EUR van de kredieten van 
2010 overgedragen is naar 2011; neemt er 
via het Agentschap kennis van dat 
8 941 279 EUR van het overgedragen 
bedrag betrekking heeft op externe 
bestemmingsontvangsten;

Or. en

Amendement 13
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. concludeert uit de definitieve rekeningen 
van het Agentschap dat er voor een bedrag 
van 585 282,87 EUR van het voorgaande 
jaar overgedragen niet-bestede 
betalingskredieten geannuleerd zijn; 
begrijpt van het Agentschap dat dit bedrag 
lager is dan het bedrag dat in 2009 werd 

4. concludeert uit de definitieve rekeningen 
van het Agentschap dat er voor een bedrag 
van 585 282,87 EUR van het voorgaande 
jaar overgedragen niet-bestede 
betalingskredieten geannuleerd zijn; 
begrijpt van het Agentschap dat dit bedrag 
lager is dan het bedrag dat in 2009 werd 



PE483.625v01-00 8/31 AM\892986NL.doc

NL

geannuleerd, toen ging het om 
693 127,02 EUR; verzoekt het Agentschap 
niettemin concrete maatregelen te treffen 
om annuleringen van overgedragen 
bedragen te voorkomen;

geannuleerd, toen ging het om 
693 127,02 EUR; merkt daarom op dat 
een annuleringspercentage van slechts 
1,5% erop wijst dat beter op de financiële 
behoeften wordt ingespeeld;

Or. en

Amendement 14
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. concludeert uit de definitieve rekeningen 
van het Agentschap dat er voor een bedrag 
van 585 282,87 EUR van het voorgaande 
jaar overgedragen niet-bestede 
betalingskredieten geannuleerd zijn; 
begrijpt van het Agentschap dat dit bedrag 
lager is dan het bedrag dat in 2009 werd 
geannuleerd, toen ging het om 
693 127,02 EUR; verzoekt het Agentschap 
niettemin concrete maatregelen te treffen 
om annuleringen van overgedragen 
bedragen te voorkomen;

4. concludeert uit de definitieve rekeningen 
van het Agentschap dat er voor een bedrag 
van 585 282,87 EUR van het voorgaande 
jaar overgedragen niet-bestede 
betalingskredieten geannuleerd zijn; 
begrijpt van het Agentschap dat dit bedrag 
lager is dan het bedrag dat in 2009 werd 
geannuleerd, toen ging het om 
693 127,02 EUR; verzoekt het Agentschap 
niettemin concrete maatregelen te treffen 
om annuleringen van overgedragen 
bedragen te voorkomen en om de 
kwijtingverlenende autoriteit uiterlijk 30 
juni 2012 in te lichten;

Or. en

Amendement 15
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de Rekenkamer de 
overgedragen en geannuleerde kredieten 
van het Agentschap niet noemt in haar 
verslag over de jaarrekening van het
Agentschap betreffende het 
begrotingsjaar 2010;

Schrappen

Or. en
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Amendement 16
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de Rekenkamer de 
overgedragen en geannuleerde kredieten 
van het Agentschap niet noemt in haar 
verslag over de jaarrekening van het 
Agentschap betreffende het begrotingsjaar 
2010;

5. betreurt dat de Rekenkamer de omvang 
van de overgedragen en geannuleerde 
kredieten van het Agentschap niet 
voldoende acht om deze op te nemen in 
haar verslag over de jaarrekening van het 
Agentschap betreffende het begrotingsjaar 
2010;

Or. fr

Amendement 17
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. twijfelt eraan dat het Agentschap voor 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair tijdens 
de aanbestedingsprocedures heeft gezorgd 
voor maximale concurrentie en een 
optimale prijs/kwaliteitverhouding, maar 
vermoedt dat ondernemingen waarmee 
men eerder zaken heeft gedaan 
voorgetrokken zijn, ook al hebben deze 
bedrijven hun officiële naam in de loop 
der jaren veranderd.

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. twijfelt eraan dat het Agentschap voor 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair tijdens 
de aanbestedingsprocedures heeft gezorgd 
voor maximale concurrentie en een 
optimale prijs/kwaliteitverhouding, maar 
vermoedt dat ondernemingen waarmee 
men eerder zaken heeft gedaan 
voorgetrokken zijn, ook al hebben deze 
bedrijven hun officiële naam in de loop 
der jaren veranderd.

Schrappen

Or. en

Amendement 19
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. twijfelt eraan dat het Agentschap voor 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair tijdens 
de aanbestedingsprocedures heeft gezorgd 
voor maximale concurrentie en een 
optimale prijs/kwaliteitverhouding, maar 
vermoedt dat ondernemingen waarmee 
men eerder zaken heeft gedaan 
voorgetrokken zijn, ook al hebben deze 
bedrijven hun officiële naam in de loop 
der jaren veranderd.

Schrappen

Or. fr

Amendement 20
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. twijfelt eraan dat het Agentschap voor 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 

6. merkt op dat het Agentschap 
aanbestedingsprocedures heeft uitgevoerd 
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veiligheidsdiensten en meubilair tijdens de 
aanbestedingsprocedures heeft gezorgd 
voor maximale concurrentie en een 
optimale prijs/kwaliteitverhouding, maar 
vermoedt dat ondernemingen waarmee 
men eerder zaken heeft gedaan 
voorgetrokken zijn, ook al hebben deze 
bedrijven hun officiële naam in de loop 
der jaren veranderd.

voor kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair; herinnert 
aan de in oktober 2011 uitgevoerde 
controle door de Rekenkamer met 
betrekking tot deze kwestie, waarbij geen 
onregelmatigheden werden aangetroffen;

Or. en

Amendement 21
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. twijfelt eraan dat het Agentschap voor 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair tijdens de 
aanbestedingsprocedures heeft gezorgd 
voor maximale concurrentie en een 
optimale prijs/kwaliteitverhouding, maar 
vermoedt dat ondernemingen waarmee 
men eerder zaken heeft gedaan 
voorgetrokken zijn, ook al hebben deze 
bedrijven hun officiële naam in de loop der 
jaren veranderd.

6. twijfelt eraan dat het Agentschap voor 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair tijdens de 
aanbestedingsprocedures heeft gezorgd 
voor maximale concurrentie en een 
optimale prijs/kwaliteitverhouding, maar 
vermoedt dat ondernemingen waarmee 
men eerder zaken heeft gedaan 
voorgetrokken zijn, ook al hebben deze 
bedrijven hun officiële naam in de loop der 
jaren veranderd; begrijpt van het 
Agentschap dat deze 
aanbestedingsprocedures in oktober 2011 
door de Rekenkamer zijn gecontroleerd; 
verzoekt de Rekenkamer en het 
Agentschap daarom de bevindingen en 
het naar aanleiding van deze controle 
opgestelde verslag te doen toekomen aan 
de kwijtingverlenende autoriteit;

Or. en

Amendement 22
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is bovendien bezorgd over vermeende 
gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" van mensen die 
in privédienst werken van een aantal 
personeelsleden van het Agentschap, 
maar betaald worden door het 
Agentschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bovendien bezorgd over vermeende 
gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" van mensen die 
in privédienst werken van een aantal 
personeelsleden van het Agentschap, 
maar betaald worden door het 
Agentschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bovendien bezorgd over vermeende 
gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" van mensen die 
in privédienst werken van een aantal
personeelsleden van het Agentschap, 
maar betaald worden door het 
Agentschap;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 25
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is bovendien bezorgd over vermeende 
gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" van mensen die
in privédienst werken van een aantal 
personeelsleden van het Agentschap, maar 
betaald worden door het Agentschap;

7. is bovendien bezorgd dat enkele door 
het Agentschap aangeworven personen 
ook in privédienst zouden hebben gewerkt 
van een aantal personeelsleden van het 
Agentschap; verzoekt het Agentschap de 
kwijtingverlenende autoriteit te 
waarborgen dat de privédiensten apart 
worden betaald, indien dit daadwerkelijk 
het geval is;

Or. en

Amendement 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de dienst Interne audit (IAS) 
onmiddellijk de overeenkomsten van het 
Agentschap op het gebied van 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair te 
onderzoeken om vast te stellen of de 
voorbereidings-, publicatie-, beoordelings-
en contractbeheerfases van de 
aanbesteding de volgende beginselen 
eerbiedigen: maximale concurrentie en 
prijs/kwaliteitverhouding, en inzake de 
vermeende gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" om te zijner tijd 
de kwijtingverlenende autoriteit in te 
lichten over de bevindingen van de 
Rekenkamer;

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Edit Herczog, Jutta Haug
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de dienst Interne audit (IAS) 
onmiddellijk de overeenkomsten van het 
Agentschap op het gebied van 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair te 
onderzoeken om vast te stellen of de 
voorbereidings-, publicatie-, beoordelings-
en contractbeheerfases van de 
aanbesteding de volgende beginselen 
eerbiedigen: maximale concurrentie en 
prijs/kwaliteitverhouding, en inzake de 
vermeende gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" om te zijner tijd 
de kwijtingverlenende autoriteit in te 
lichten over de bevindingen van de 
Rekenkamer;

8. verzoekt de dienst Interne Audit (IAS) in 
het algemeen om door te gaan met zijn 
controlewerkzaamheden op het gebied 
van de risicobeoordeling, alsook met de 
huidige werkwijze van één controle voor 
het agentschap per jaar;

Or. en

Amendement 28
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de dienst Interne audit (IAS) 
onmiddellijk de overeenkomsten van het 
Agentschap op het gebied van 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair te 
onderzoeken om vast te stellen of de 
voorbereidings-, publicatie-, beoordelings-
en contractbeheerfases van de aanbesteding 
de volgende beginselen eerbiedigen: 
maximale concurrentie en 
prijs/kwaliteitverhouding, en inzake de 
vermeende gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" om te zijner tijd 
de kwijtingverlenende autoriteit in te 
lichten over de bevindingen van de 
Rekenkamer;

8. verzoekt de dienst Interne audit (IAS) 
een controle te verrichten van de 
overeenkomsten van het Agentschap op het 
gebied van kantinediensten, 
schoonmaakdiensten, veiligheidsdiensten 
en meubilair om vast te stellen of de 
voorbereidings-, publicatie-, beoordelings-
en contractbeheerfases van de aanbesteding 
de volgende beginselen eerbiedigen: 
maximale concurrentie en 
prijs/kwaliteitverhouding, om te zijner tijd 
de kwijtingverlenende autoriteit in te 
lichten over zijn bevindingen;
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Or. fr

Amendement 29
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de dienst Interne audit (IAS) 
onmiddellijk de overeenkomsten van het 
Agentschap op het gebied van 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair te 
onderzoeken om vast te stellen of de 
voorbereidings-, publicatie-, beoordelings-
en contractbeheerfases van de aanbesteding 
de volgende beginselen eerbiedigen: 
maximale concurrentie en 
prijs/kwaliteitverhouding, en inzake de 
vermeende gevallen van "fictieve 
arbeidsovereenkomsten" om te zijner tijd 
de kwijtingverlenende autoriteit in te 
lichten over de bevindingen van de 
Rekenkamer;

8. verzoekt de dienst Interne audit (IAS) 
onmiddellijk de overeenkomsten van het 
Agentschap op het gebied van 
kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
veiligheidsdiensten en meubilair te 
onderzoeken om vast te stellen of de 
voorbereidings-, publicatie-, beoordelings-
en contractbeheerfases van de aanbesteding 
de volgende beginselen eerbiedigen: 
maximale concurrentie en 
prijs/kwaliteitverhouding, alsook de in 
paragraaf 7 genoemde aanklacht, en om 
te zijner tijd de kwijtingverlenende 
autoriteit in te lichten;

Or. en

Amendement 30
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is niettemin bezorgd over het feit dat 
de meeste vacatures intern worden 
ingevuld; merkt op dat dit een bron of een 
situatie van favoritisme of 
belangenconflict kan zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is niettemin bezorgd over het feit dat 
de meeste vacatures intern worden
ingevuld; merkt op dat dit een bron of een 
situatie van favoritisme of 
belangenconflict kan zijn;

11. neemt er via het Agentschap kennis 
van dat er in 2010 47 mensen werden 
aangeworven, waarbij 7 vacatures intern 
werden ingevuld; merkt ook op dat de 
afgelopen vijf jaar 12 gastwetenschappers 
in de vestiging van het Agentschap 
hebben gewerkt; vraagt het Agentschap 
het cv van de gastwetenschappers – met 
vermelding van ten minste de opleiding en 
eerdere werkervaring – te publiceren, ten
einde de transparantie te vergroten;

Or. en

Amendement 32
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is niettemin bezorgd over het feit dat de 
meeste vacatures intern worden ingevuld; 
merkt op dat dit een bron of een situatie 
van favoritisme of belangenconflict kan 
zijn;

11. is niettemin bezorgd over het feit dat de 
meeste vacatures intern worden ingevuld; 
neemt kennis van het antwoord van het 
agentschap met de mededeling dat er na 
een algemeen vergelijkend onderzoek 47 
externe kandidaten en 7 interne 
kandidaten werden aangeworven;

Or. en

Amendement 33
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ervan op de hoogte gebracht dat 
in 2010 7 interne kandidaten en 40 
externe sollicitanten werden 
aangenomen; erkent dat de interne 
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kandidaten in verschillende categorieën 
kunnen worden onderverdeeld, namelijk 1 
ambtenaar, 5 tijdelijke functionarissen en 
1 arbeidscontractant, en dat het extern 
aangeworven personeel bestaat uit 1 
ambtenaar, 13 tijdelijke functionarissen, 
29 arbeidscontractanten en 4 nationale 
deskundigen; 

Or. en

Amendement 34
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept het Agentschap op om een 
explicieter verband te leggen tussen 
maatregelen, financiële middelen en 
resultaten;

13. acht het van belang dat het
Agentschap een expliciet verband legt 
tussen maatregelen, financiële middelen en 
resultaten; erkent dat het Agentschap zich 
heeft ingespannen om maatregelen, 
middelen en resultaten te combineren, 
zowel in zijn managementplan als in zijn 
jaarlijkse activiteitenverslag;

Or. en

Amendement 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat, tot voor kort, de 
directeur van het Milieuagentschap een 
bestuurslid was van Earthwatch en een lid 
van de Europese adviescommissie van 
Worldwatch Europe, twee ngo's op 
milieugebied, naast haar activiteiten voor 
het Agentschap;

Schrappen

Or. en
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Amendement 36
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat, tot voor kort, de directeur 
van het Milieuagentschap een bestuurslid 
was van Earthwatch en een lid van de 
Europese adviescommissie van 
Worldwatch Europe, twee ngo's op 
milieugebied, naast haar activiteiten voor 
het Agentschap;

14. neemt met verbazing kennis van het 
feit dat de directeur van het 
Milieuagentschap van maart 2010 tot april 
2011 deel uitmaakte van de 
adviescommissie van Earthwatch.

Or. en

Amendement 37
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat, tot voor kort, de directeur 
van het Milieuagentschap een bestuurslid 
was van Earthwatch en een lid van de 
Europese adviescommissie van
Worldwatch Europe, twee ngo's op 
milieugebied, naast haar activiteiten voor 
het Agentschap;

14. merkt op dat de directeur van het 
Milieuagentschap van maart 2010 tot april 
2011 naast haar activiteiten voor het 
Agentschap deel uitmaakte van de 
adviescommissie van Earthwatch, een 
internationale charitatieve 
milieuorganisatie die mensen over de hele 
wereld betrekt bij wetenschappelijk 
veldonderzoek en educatie;

Or. en

Amendement 38
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat, tot voor kort, de directeur 
van het Milieuagentschap een bestuurslid 
was van Earthwatch en een lid van de 

14. merkt op dat de directeur van het 
Milieuagentschap tot april 2011, naast 
haar activiteiten voor het Agentschap,
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Europese adviescommissie van 
Worldwatch Europe, twee ngo's op 
milieugebied, naast haar activiteiten voor 
het Agentschap;

beheerder en lid van de internationale 
adviescommissie van Earthwatch was, en 
naar verluidt deel uitmaakte van de 
Europese adviescommissie van 
Worldwatch Europe, twee ngo's op 
milieugebied; erkent dat de directeur in 
overeenstemming met haar verklaring in 
april 2011 op advies van een lid van de 
Rekenkamer haar functie bij Earthwatch 
heeft neergelegd, in verband met 
mogelijke belangenverstrengeling;

Or. en

Amendement 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ernstig bezorgd over het feit dat in 
2010, toen de directeur nog direct 
betrokken was bij het beheer van 
Earthwatch, een aantal personeelsleden 
van het Agentschap, met inbegrip van de 
directeur, voor 5-10 dagen op 
onderzoeksreis zijn geweest bij 
verschillende biodiversiteitsprojecten in 
het Caribische of Middellandse Zeegebied 
die beheerd worden door Earthwatch, en 
dat het Agentschap ongeveer 2 000 EUR 
per deelnemer betaald heeft aan de ngo; 
begrijpt dat deze onaanvaardbare situatie 
zich in 2011 opnieuw voorgedaan heeft;

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ernstig bezorgd over het feit dat in 
2010, toen de directeur nog direct 

15. is ervan op de hoogte dat in 2010 29
personeelsleden van het Agentschap aan
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betrokken was bij het beheer van 
Earthwatch, een aantal personeelsleden 
van het Agentschap, met inbegrip van de 
directeur, voor 5-10 dagen op 
onderzoeksreis zijn geweest bij 
verschillende biodiversiteitsprojecten in 
het Caribische of Middellandse Zeegebied 
die beheerd worden door Earthwatch, en 
dat het Agentschap ongeveer 2 000 EUR 
per deelnemer betaald heeft aan de ngo; 
begrijpt dat deze onaanvaardbare situatie 
zich in 2011 opnieuw voorgedaan heeft;

afzonderlijke door Earthwatch 
georganiseerde amateurwetenschappelijke 
onderzoekscursussen hebben
deelgenomen bij verschillende 
biodiversiteitsprojecten;

Or. en

Amendement 41
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ernstig bezorgd over het feit dat in 
2010, toen de directeur nog direct 
betrokken was bij het beheer van
Earthwatch, een aantal personeelsleden 
van het Agentschap, met inbegrip van de 
directeur, voor 5-10 dagen op 
onderzoeksreis zijn geweest bij 
verschillende biodiversiteitsprojecten in het 
Caribische of Middellandse Zeegebied die 
beheerd worden door Earthwatch, en dat 
het Agentschap ongeveer 2 000 EUR per 
deelnemer betaald heeft aan de ngo; 
begrijpt dat deze onaanvaardbare situatie 
zich in 2011 opnieuw voorgedaan heeft;

15. is ernstig bezorgd over het feit dat in 
2010, toen de directeur direct betrokken 
was bij Earthwatch, 29 personeelsleden 
van het Agentschap, met inbegrip van de 
directeur, tot 10 dagen op onderzoeksreis 
zijn geweest bij verschillende 
biodiversiteitsprojecten in het Caribische 
of Middellandse Zeegebied die beheerd 
worden door Earthwatch, en dat het 
Agentschap, volgens verklaringen van de 
directeur, in totaal 33 791,28 EUR betaald
heeft aan de ngo;

Or. en

Amendement 42
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beschouwt de cursussen als 
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noodzakelijk ter ondersteuning van de 
inzet van het Agentschap voor het 
Internationale Jaar van de biodiversiteit 
in 2010, zoals bepaald in het 
managementplan en werkprogramma 
voor 2010; merkt op dat het uitgangspunt 
van deze activiteit was om meer kennis te 
vergaren over de organisatie van 
amateurwetenschappelijke programma's, 
met het oog op beleidsvoorschriften voor 
een grotere betrokkenheid van het publiek 
op het gebied van biodiversiteit en 
beschermde mariene gebieden;

Or. en

Amendement 43
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. erkent dat speciale cursussen voor 
de personeelsleden deel uitmaken van hun 
loopbaanontwikkeling; neemt kennis van 
het feit dat het totale aan Earthwatch 
betaalde bedrag, 33 791 EUR, goed is 
voor minder dan 7% van de totale 
uitgaven van het Agentschap aan 
loopbaanontwikkeling;

Or. en

Amendement 44
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept het Agentschap en zijn directeur 
op om de Commissie begrotingscontrole 
concrete informatie te geven over deze 
reizen en het in de begrotingsjaren 2009 
en 2010 door het Europees 
Milieuagentschap aan Earthwatch en 

Schrappen
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Worldwatch totaal betaalde bedrag mee te 
delen;

Or. en

Amendement 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept het Agentschap en zijn directeur 
op om de Commissie begrotingscontrole 
concrete informatie te geven over deze 
reizen en het in de begrotingsjaren 2009 
en 2010 door het Europees 
Milieuagentschap aan Earthwatch en 
Worldwatch totaal betaalde bedrag mee te 
delen;

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept het Agentschap en zijn directeur 
op om de Commissie begrotingscontrole 
concrete informatie te geven over deze 
reizen en het in de begrotingsjaren 2009 
en 2010 door het Europees 
Milieuagentschap aan Earthwatch en 
Worldwatch totaal betaalde bedrag mee te 
delen;

16. roept het Agentschap en zijn directeur 
op de procedures voor cursusaanvragen 
en de passende cursuspartners nauwgezet 
te bestuderen om zo te voorkomen dat zij 
in het register van uitzonderingen worden 
opgenomen, wat tot onjuiste interpretatie 
kan leiden;

Or. en

Amendement 47
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. roept het Agentschap en zijn directeur 
op om de Commissie begrotingscontrole
concrete informatie te geven over deze
reizen en het in de begrotingsjaren 2009 en 
2010 door het Europees Milieuagentschap 
aan Earthwatch en Worldwatch totaal 
betaalde bedrag mee te delen;

16. roept het Agentschap en zijn directeur 
op om de begrotingsautoriteit concrete 
informatie te geven over deze reizen en het 
in de begrotingsjaren 2009 en 2010 door 
het Europees Milieuagentschap aan 
Earthwatch en Worldwatch totaal betaalde 
bedrag mee te delen;

Or. fr

Amendement 48
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vindt het onaanvaardbaar dat er, 
nadat de Rekenkamer vragen stelde over 
de reizen, geen diepgaand onderzoek naar 
het vermeende misbruik van financiële 
middelen en het belangenconflict met 
betrekking tot de directeur van het 
Milieuagentschap werd ingesteld, maar 
dat de deelnemers – werknemers van het 
Milieuagentschap – werd gevraagd een 
verklaring te schrijven over het nut van de 
onderzoeksreizen; herinnert de 
Rekenkamer eraan dat het haar 
verantwoordelijkheid is om het 
Agentschap te controleren;

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vindt het onaanvaardbaar dat er, 
nadat de Rekenkamer vragen stelde over 
de reizen, geen diepgaand onderzoek naar 

Schrappen
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het vermeende misbruik van financiële 
middelen en het belangenconflict met 
betrekking tot de directeur van het 
Milieuagentschap werd ingesteld, maar 
dat de deelnemers – werknemers van het 
Milieuagentschap – werd gevraagd een 
verklaring te schrijven over het nut van de 
onderzoeksreizen; herinnert de 
Rekenkamer eraan dat het haar 
verantwoordelijkheid is om het 
Agentschap te controleren;

Or. en

Amendement 50
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vindt het onaanvaardbaar dat er, 
nadat de Rekenkamer vragen stelde over 
de reizen, geen diepgaand onderzoek naar 
het vermeende misbruik van financiële 
middelen en het belangenconflict met 
betrekking tot de directeur van het 
Milieuagentschap werd ingesteld, maar 
dat de deelnemers – werknemers van het 
Milieuagentschap – werd gevraagd een 
verklaring te schrijven over het nut van de 
onderzoeksreizen; herinnert de 
Rekenkamer eraan dat het haar 
verantwoordelijkheid is om het 
Agentschap te controleren;

17. vindt het echter opmerkelijk dat de 
Rekenkamer geen vragen heeft gesteld 
over de speciale cursussen, die niet duiden 
op misbruik van financiële middelen noch 
op belangenverstrengeling van de 
betrokkenen;

Or. en

Amendement 51
Véronique Mathieu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vindt het onaanvaardbaar dat er, nadat 
de Rekenkamer vragen stelde over de 

17. vindt het onaanvaardbaar dat er, nadat 
de Rekenkamer vragen stelde over de 
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reizen, geen diepgaand onderzoek naar het 
vermeende misbruik van financiële 
middelen en het belangenconflict met 
betrekking tot de directeur van het 
Milieuagentschap werd ingesteld, maar dat 
de deelnemers – werknemers van het 
Milieuagentschap – werd gevraagd een 
verklaring te schrijven over het nut van de 
onderzoeksreizen; herinnert de 
Rekenkamer eraan dat het haar 
verantwoordelijkheid is om het 
Agentschap te controleren;

reizen, geen diepgaand onderzoek naar het 
vermeende misbruik van financiële 
middelen en het belangenconflict met 
betrekking tot de directeur van het 
Milieuagentschap werd ingesteld, maar dat 
de deelnemers – werknemers van het 
Milieuagentschap – werd gevraagd een 
verklaring te schrijven over het nut van de 
onderzoeksreizen;

Or. fr

Amendement 52
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is ingenomen met de 
samenwerking tussen het Agentschap en 
ngo's die actief zijn op het gebied van 
milieu, zoals ook het geval is bij andere 
gespecialiseerde agentschappen, maar 
herinnert eraan dat zelfs de schijn van 
belangenverstrengeling het vertrouwen in 
de instellingen kan schaden en vragen 
oproept bij de belastingbetaler;

Or. en

Amendement 53
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. vraagt het Agentschap met het oog 
op meer transparantie wat betreft het 
voorkomen en bestrijden van 
belangenverstrengeling onmiddellijk over 
te gaan tot een actieplan en uiterlijk 30 
juni 2012 de belangenverklaring, of 
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indien deze niet beschikbaar is, het cv –
met ten minste de opleiding en eerdere 
werkervaring – van de directieleden, de 
leden van het wetenschappelijk comité, de 
deskundigen en de leden van de Raad van 
bestuur op zijn website te publiceren; is 
van oordeel dat dergelijke maatregelen de 
kwijtingverlenende autoriteit en het 
publiek inzicht geven in hun 
bevoegdheden en dat mogelijke 
belangenverstrengeling daarmee kan 
worden voorkomen;

Or. en

Amendement 54
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is niettemin bezorgd over het zeer 
groot aantal door het Agentschap 
voorbereide verslagen en stukken of 
andere verwante documenten; gelooft dat 
dit erop kan wijzen dat er weinig werk 
verzet wordt en weinig geïnnoveerd wordt 
door het Agentschap en dat bijgevolg de 
financiële bijdrage van de EU aan het 
Agentschap slecht gebruikt wordt; 
verzoekt het Agentschap daarom om 
onmiddellijk gedetailleerde informatie te 
verstrekken aan de begrotingsautoriteit, in 
het bijzonder aan de toezichthoudende 
begrotingsautoriteit, over:

Schrappen

– de door het Agentschap gebruikte 
financieringsbronnen om verslagen, 
stukken en andere verwante documenten 
op te stellen;
– bewijsmateriaal voor de eventuele 
toegevoegde waarde van de verslagen van 
het Agentschap ten opzichte van verslagen 
van andere organen over 
milieuvraagstukken;
– de controleprocedure – indien aanwezig 
– van de door de lidstaten aangeleverde 
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gegevens, de frequentie van de controle, 
de wijze waarop de door de lidstaten 
verstrekte gegevens door het Agentschap 
worden gebruikt;
– het totaal aantal gastwetenschappers en 
hun diploma's die de afgelopen vijf jaar in 
de vestiging van het Agentschap gewerkt 
hebben of nog werken;
– de verblijfskosten van deze 
gastwetenschappers;

Or. en

Amendement 55
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

22. is niettemin bezorgd over het zeer 
groot aantal door het Agentschap 
voorbereide verslagen en stukken of 
andere verwante documenten; gelooft dat 
dit erop kan wijzen dat er weinig werk 
verzet wordt en weinig geïnnoveerd wordt 
door het Agentschap en dat bijgevolg de 
financiële bijdrage van de EU aan het 
Agentschap slecht gebruikt wordt; 
verzoekt het Agentschap daarom om
onmiddellijk gedetailleerde informatie te 
verstrekken aan de begrotingsautoriteit, in 
het bijzonder aan de toezichthoudende 
begrotingsautoriteit, over:

22. verzoekt het Agentschap om 
gedetailleerde informatie te verstrekken 
aan de begrotingsautoriteit, in het bijzonder 
aan de toezichthoudende 
begrotingsautoriteit, over:

Or. en

Amendement 56
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

22. is niettemin bezorgd over het zeer groot 
aantal door het Agentschap voorbereide 

22. is niettemin bezorgd over het zeer groot 
aantal door het Agentschap voorbereide 
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verslagen en stukken of andere verwante 
documenten; gelooft dat dit erop kan 
wijzen dat er weinig werk verzet wordt en 
weinig geïnnoveerd wordt door het 
Agentschap en dat bijgevolg de financiële 
bijdrage van de EU aan het Agentschap 
slecht gebruikt wordt; verzoekt het 
Agentschap daarom om onmiddellijk
gedetailleerde informatie te verstrekken 
aan de begrotingsautoriteit, in het 
bijzonder aan de toezichthoudende 
begrotingsautoriteit, over:

verslagen en stukken of andere verwante 
documenten; gelooft dat dit erop kan 
wijzen dat er weinig werk verzet wordt en 
weinig geïnnoveerd wordt door het 
Agentschap en dat bijgevolg de financiële 
bijdrage van de EU aan het Agentschap 
slecht gebruikt wordt; verzoekt het 
Agentschap daarom om gedetailleerde 
informatie te verstrekken aan de 
Commissie begrotingscontrole, over:

Or. en

Amendement 57
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– het aantal verslagen en andere in 2010 
geleverde producten;

Or. en

Amendement 58
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– het totaal aantal gastwetenschappers en 
hun diploma's die de afgelopen vijf jaar in 
de vestiging van het Agentschap gewerkt 
hebben of nog werken;

Schrappen

Or. en

Amendement 59
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 5
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Ontwerpresolutie Amendement

– de verblijfskosten van deze 
gastwetenschappers;

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. erkent dat de dienst Interne audit in 
2010 een controle heeft afgerond 
betreffende het "managementplansysteem 
(MPS)/toezicht op de activiteiten" met als 
doel te beoordelen en zekerheid te 
verschaffen over de toereikendheid van de 
planning van en het toezicht op de 
activiteiten van het Agentschap; merkt in 
het bijzonder op dat de dienst Interne audit 
acht aanbevelingen heeft gedaan, waarvan 
er zes de beoordeling "belangrijk" en 
twee de boordeling "wenselijk" 
meekregen;

23. erkent dat de dienst Interne audit in 
2010 een controle heeft afgerond 
betreffende het "managementplansysteem 
(MPS)/toezicht op de activiteiten" met als 
doel te beoordelen en zekerheid te 
verschaffen over de toereikendheid van de 
planning van en het toezicht op de 
activiteiten van het Agentschap; merkt op 
dat de dienst Interne audit acht 
aanbevelingen heeft gedaan, waarvan er 
één nog niet is opgevolgd; is in dit 
verband ingenomen met het jaarverslag 
over de stand van zaken van de uitvoering 
van de aanbevelingen, dat openbaar kan 
worden geraadpleegd via het jaarlijks 
activiteitenverslag;

Or. en

Amendement 61
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt met het oog hierop het 
Agentschap om:

Schrappen

– richtsnoeren voor doelstellingen en 
meetbare indicatoren voor de 
projectplanning en de controle van de 
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vooruitgang op te stellen,
– kosten aan de projecten toe te rekenen,
– het projectbeheer en de procedures voor 
de controle van de correctheid van nieuwe 
gegevens die in het MPS worden 
ingevoerd doeltreffender te maken;

Or. en

Amendement 62
Edit Herczog, Jutta Haug

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept het Agentschap bovendien op om 
zonder uitstel maatregelen te treffen om 
de tijdens vorige controles door de dienst
Interne audit vastgestelde tekortkomingen
op het gebied van kwaliteits- en 
subsidiebeheer aan te pakken om:

25. heeft kennisgenomen van de
aanbevelingen van de dienst Interne Audit
tijdens vorige controles op het gebied van 
kwaliteits- en subsidiebeheer; is ervan op 
de hoogte dat tijdens de eerste helft van 
2011 voor drie van de zes bevindingen 
documentatie is verstrekt aan de dienst 
Interne Audit; verzoekt het Agentschap 
zijn medewerking te blijven verlenen en 
vraagt de dienst Interne Audit verslag uit 
te brengen over de stand van zaken van de 
aanbevelingen;

Or. en

Amendement 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– een QA/QC-checklist voor het 
inventarisatierapport over broeikasgassen 
te ontwikkelen en te gebruiken,

Schrappen

Or. en

Amendement 64
Edit Herczog, Jutta Haug
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verwijst naar de aanbevelingen van 
vorige kwijtingsverslagen als vastgesteld in 
de bijlage van deze verordening;

26. verwijst naar de aanbevelingen van 
vorige kwijtingsverslagen als vastgesteld in 
de bijlage van deze verordening; erkent dat 
het Agentschap zich heeft ingespannen 
om de aanbevelingen uit te voeren en om 
de vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen; 

Or. en


