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Poprawka 1
Edit Herczog, Jutta Haug

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. .... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. .... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia
dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Środowiska absolutorium z 
wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. .... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
na rok budżetowy 2010;
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Or. en

Poprawka 4
Bart Staes

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. .... dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska 
absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2010;

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia
dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Środowiska absolutorium z 
wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Edit Herczog, Jutta Haug

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Środowiska za rok budżetowy 
2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Środowiska za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 6
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Środowiska za rok budżetowy 

1. odracza zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Środowiska za rok budżetowy 
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2010; 2010;

Or. en

Poprawka 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ... zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Środowiska za rok budżetowy 
2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Środowiska za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 8
Bart Staes

Projekt rezolucji
Śródtytuł pierwszy b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

odracza decyzję o udzieleniu Agencji 
absolutorium w oczekiwaniu na istotne 
odpowiedzi i działania podjęte w 
odpowiedzi na krytyczne uwagi i 
przedstawione wnioski;

Or. en

Poprawka 9
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poziom wykonania budżetu 
pod względem środków na zobowiązania i 
środków na płatności dostarcza ważnych 
informacji umożliwiających organowi 
udzielającemu absolutorium ogólną ocenę 
osiągniętych wyników; stwierdza jednak, 
że w 2010 r. Agencja nie zawarła 
odpowiednich informacji w przedłożonych 
dokumentach; wzywa zatem Agencję do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o dokładnym poziomie 
wykonania budżetu pod względem 
środków na zobowiązania i środków na 
płatności;

1. odnotowuje, że poziomy wykonania 
przez Agencję budżetu pod względem 
środków na zobowiązania i środków na 
płatności wyniosły odpowiednio 100% i
90,75%;

Or. en

Poprawka 10
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poziom wykonania budżetu 
pod względem środków na zobowiązania i 
środków na płatności dostarcza ważnych 
informacji umożliwiających organowi 
udzielającemu absolutorium ogólną ocenę 
osiągniętych wyników; stwierdza jednak, 
że w 2010 r. Agencja nie zawarła 
odpowiednich informacji w przedłożonych 
dokumentach; wzywa zatem Agencję do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o dokładnym poziomie 
wykonania budżetu pod względem 
środków na zobowiązania i środków na 
płatności;

1. uważa, że poziom wykonania budżetu 
pod względem środków na zobowiązania i 
środków na płatności dostarcza ważnych 
informacji umożliwiających organowi 
udzielającemu absolutorium ogólną ocenę 
osiągniętych wyników; stwierdza, że, jak 
wskazano w rocznym sprawozdaniu 
finansowym, w 2010 r. Agencja wykonała
budżet pod względem środków na 
zobowiązania na poziomie 99, 99% i 
środków na płatności na poziomie 90,75%;

Or. en
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Poprawka 11
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 12 
809 551,05 EUR ze środków na 2010 r.
zostało przesuniętych na 2011 r.;
przypomina Agencji, że jest to niezgodne z 
zasadą jednoroczności budżetu i może 
zostać ograniczone dzięki poprawnemu i 
należytemu programowaniu i 
monitorowaniu wdrażania budżetu w celu 
zminimalizowania przenoszenia środków;
wzywa zatem Agencję do podjęcia w tym 
celu skutecznych działań;

3. stwierdza na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 12 
809 551,05 EUR ze środków na 2010 r. 
zostało przesuniętych na 2011 r.; zwraca 
uwagę na fakt, że z ogólnej kwoty 
przeniesionych środków 8 941 279 EUR 
stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określone cele, które są 
określane w perspektywie wieloletniej i 
dlatego nie podlegają zasadzie 
jednoroczności;

Or. en

Poprawka 12
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 12 
809 551,05 EUR ze środków na 2010 r.
zostało przesuniętych na 2011 r.;
przypomina Agencji, że jest to niezgodne z 
zasadą jednoroczności budżetu i może 
zostać ograniczone dzięki poprawnemu i 
należytemu programowaniu i 
monitorowaniu wdrażania budżetu w celu 
zminimalizowania przenoszenia środków;
wzywa zatem Agencję do podjęcia w tym 
celu skutecznych działań;

3. uznaje na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 12 
809 551,05 EUR ze środków na 2010 r.
zostało przesuniętych na 2011 r.; 
przyjmuje do wiadomości przekazaną 
przez Agencję informację, zgodnie z którą 
w ramach przeniesionych środków kwotę 
8 941 279 EUR stanowią zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określone cele;

Or. en
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Poprawka 13
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 
niewykorzystane środki na płatności 
przeniesione z poprzedniego roku wyniosły 
585 282,87 EUR; rozumie, że kwota ta jest 
niższa niż środki anulowane w 2009 r., tj. 
693 127,02 EUR; ponagla jednak Agencję 
do podjęcia konkretnych działań 
zapobiegających anulowaniu 
przenoszonych środków;

4. stwierdza na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 
niewykorzystane środki na płatności 
przeniesione z poprzedniego roku wyniosły 
585 282,87 EUR; rozumie, że kwota ta jest 
niższa niż środki anulowane w 2009 r., tj. 
693 127,02 EUR; dlatego stwierdza, że 
odsetek środków anulowanych wynoszący 
jedynie 1,5% świadczy o lepszym 
przewidywaniu potrzeb finansowych;

Or. en

Poprawka 14
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 
niewykorzystane środki na płatności 
przeniesione z poprzedniego roku wyniosły 
585 282,87 EUR; rozumie, że kwota ta jest 
niższa niż środki anulowane w 2009 r., tj. 
693 127,02 EUR; ponagla jednak Agencję 
do podjęcia konkretnych działań 
zapobiegających anulowaniu 
przenoszonych środków;

4. stwierdza na podstawie ostatecznego 
sprawozdania finansowego Agencji, że 
niewykorzystane środki na płatności 
przeniesione z poprzedniego roku wyniosły 
585 282,87 EUR; rozumie, że kwota ta jest 
niższa niż środki anulowane w 2009 r., tj. 
693 127,02 EUR; ponagla jednak Agencję 
do podjęcia konkretnych działań 
zapobiegających anulowaniu 
przenoszonych środków oraz do 
poinformowania o tym organu 
udzielającego absolutorium do dnia 30 
czerwca 2012 r.;

Or. en
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Poprawka 15
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa, że Trybunał Obrachunkowy 
nie wspomina o przeniesionych i 
anulowanych środkach Agencji w swoim 
sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Agencji za rok 
budżetowy 2010;

skreślony

Or. en

Poprawka 16
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa, że Trybunał Obrachunkowy 
nie wspomina o przeniesionych i 
anulowanych środkach Agencji w swoim 
sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Agencji za rok 
budżetowy 2010;

5. ubolewa, że Trybunał Obrachunkowy 
nie uznał, że wielkość przeniesionych i 
anulowanych środków Agencji była 
wystarczająca, aby wspomniał o niej w 
swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego 
sprawozdania finansowego Agencji za rok 
budżetowy 2010;

Or. fr

Poprawka 17
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. ma wątpliwości, czy w odniesieniu do 
zamówień na usługi restauracyjne, 
porządkowe, ochroniarskie i umeblowanie 
udało się Agencji zapewnić maksymalną 
konkurencyjność i najlepszy stosunek 
jakości do ceny w ramach procedury 
udzielania zamówień publicznych, czy 
raczej Agencja faworyzowała 
wcześniejszych zleceniobiorców, mimo 
zmiany oficjalnej nazwy z upływem czasu;

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ma wątpliwości, czy w odniesieniu do 
zamówień na usługi restauracyjne, 
porządkowe, ochroniarskie i umeblowanie 
udało się Agencji zapewnić maksymalną 
konkurencyjność i najlepszy stosunek 
jakości do ceny w ramach procedury 
udzielania zamówień publicznych, czy 
raczej Agencja faworyzowała 
wcześniejszych zleceniobiorców, mimo 
zmiany oficjalnej nazwy z upływem czasu;

skreślony

Or. en

Poprawka 19
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. ma wątpliwości, czy w odniesieniu do 
zamówień na usługi restauracyjne, 
porządkowe, ochroniarskie i umeblowanie 
udało się Agencji zapewnić maksymalną 
konkurencyjność i najlepszy stosunek 
jakości do ceny w ramach procedury 
udzielania zamówień publicznych, czy 
raczej Agencja faworyzowała 
wcześniejszych zleceniobiorców, mimo 
zmiany oficjalnej nazwy z upływem czasu;

skreślony

Or. fr

Poprawka 20
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ma wątpliwości, czy w odniesieniu do 
zamówień na usługi restauracyjne, 
porządkowe, ochroniarskie i umeblowanie 
udało się Agencji zapewnić maksymalną 
konkurencyjność i najlepszy stosunek 
jakości do ceny w ramach procedury 
udzielania zamówień publicznych, czy 
raczej Agencja faworyzowała 
wcześniejszych zleceniobiorców, mimo 
zmiany oficjalnej nazwy z upływem czasu;

6. odnotowuje, że Agencja prowadziła 
procedury udzielania zamówień na usługi 
restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie i 
umeblowanie;  przypomina, że w ramach 
kontroli przeprowadzonej w tym zakresie 
w październiku 2011 r. Trybunał 
Obrachunkowy nie stwierdził żadnych 
nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 21
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. ma wątpliwości, czy w odniesieniu do 
zamówień na usługi restauracyjne, 
porządkowe, ochroniarskie i umeblowanie 
udało się Agencji zapewnić maksymalną 
konkurencyjność i najlepszy stosunek 
jakości do ceny w ramach procedury 
udzielania zamówień publicznych, czy 
raczej Agencja faworyzowała 
wcześniejszych zleceniobiorców, mimo 
zmiany oficjalnej nazwy z upływem czasu;

6. ma wątpliwości, czy w odniesieniu do 
zamówień na usługi restauracyjne, 
porządkowe, ochroniarskie i umeblowanie 
udało się Agencji zapewnić maksymalną 
konkurencyjność i najlepszy stosunek 
jakości do ceny w ramach procedury 
udzielania zamówień publicznych, czy 
raczej Agencja faworyzowała 
wcześniejszych zleceniobiorców, mimo 
zmiany oficjalnej nazwy z upływem czasu;
przyjmuje do wiadomości informację 
przekazaną przez Agencję, że te procedury 
udzielania zamówień zostały poddane 
kontroli Trybunału Obrachunkowego w 
październiku 2011 r.; w związku z 
powyższym zwraca się do Trybunału 
Obrachunkowego i do Agencji o 
przedstawienie organowi udzielającemu 
absolutorium wniosków i sprawozdania 
przygotowanego w następstwie tej 
kontroli;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża ponadto zaniepokojenie w 
związku z zarzutami fikcyjnego 
zatrudnienia osób świadczących prywatne 
usługi wobec pewnych pracowników 
Agencji, a opłacanych przez Agencję;

skreślony

Or. en
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Poprawka 23
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża ponadto zaniepokojenie w 
związku z zarzutami fikcyjnego 
zatrudnienia osób świadczących prywatne 
usługi wobec pewnych pracowników 
Agencji, a opłacanych przez Agencję;

skreślony

Or. en

Poprawka 24
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża ponadto zaniepokojenie w 
związku z zarzutami fikcyjnego 
zatrudnienia osób świadczących prywatne 
usługi wobec pewnych pracowników 
Agencji, a opłacanych przez Agencję;

skreślony

Or. fr

Poprawka 25
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża ponadto zaniepokojenie w 
związku z zarzutami fikcyjnego 
zatrudnienia osób świadczących prywatne 
usługi wobec pewnych pracowników 

7. wyraża ponadto zaniepokojenie w 
związku z podejrzeniami, że niektóre 
osoby zatrudnione przez Agencję mogły 
również świadczyć prywatne usługi na 
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Agencji, a opłacanych przez Agencję; rzecz pewnych pracowników Agencji;
wzywa Agencję do udowodnienia 
organowi udzielającemu absolutorium, że 
jeżeli ma to rzeczywiście miejsce, 
prywatne usługi są opłacane oddzielnie;

Or. en

Poprawka 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego 
(IAS) do bezzwłocznego zbadania umów 
zawartych przez Agencję na usługi 
restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie 
i umeblowanie celem stwierdzenia, czy 
przygotowanie i opublikowanie 
zaproszenia do składania ofert, faza oceny 
i zarządzania umową odbyły się z 
poszanowaniem następujących zasad:
maksymalnej konkurencyjności i 
najlepszego stosunku jakości do ceny oraz 
zbadania zarzutów fikcyjnego 
zatrudnienia, a także do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium we 
właściwym trybie o wynikach kontroli 
Trybunału Obrachunkowego;

skreślony

Or. en

Poprawka 27
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego 8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego
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(IAS) do bezzwłocznego zbadania umów 
zawartych przez Agencję na usługi 
restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie 
i umeblowanie celem stwierdzenia, czy 
przygotowanie i opublikowanie
zaproszenia do składania ofert, faza oceny 
i zarządzania umową odbyły się z 
poszanowaniem następujących zasad:
maksymalnej konkurencyjności i 
najlepszego stosunku jakości do ceny oraz 
zbadania zarzutów fikcyjnego 
zatrudnienia, a także do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium we 
właściwym trybie o wynikach kontroli
Trybunału Obrachunkowego;

(IAS) do kontynuowania prac 
kontrolnych w zakresie podejścia do oceny 
ryzyka oraz do utrzymania obecnej 
praktyki polegającej na prowadzeniu raz 
do roku kontroli Agencji;

Or. en

Poprawka 28
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego 
(IAS) do bezzwłocznego zbadania umów 
zawartych przez Agencję na usługi 
restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie i 
umeblowanie celem stwierdzenia, czy 
przygotowanie i opublikowanie 
zaproszenia do składania ofert, faza oceny i 
zarządzania umową odbyły się z 
poszanowaniem następujących zasad:
maksymalnej konkurencyjności i 
najlepszego stosunku jakości do ceny oraz 
zbadania zarzutów fikcyjnego 
zatrudnienia, a także do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium we 
właściwym trybie o wynikach kontroli 
Trybunału Obrachunkowego;

8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego 
(IAS) do przeprowadzenia audytu umów 
zawartych przez Agencję na usługi 
restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie i 
umeblowanie celem stwierdzenia, czy 
przygotowanie i opublikowanie 
zaproszenia do składania ofert, faza oceny i 
zarządzania umową odbyły się z 
poszanowaniem następujących zasad:
maksymalnej konkurencyjności i 
najlepszego stosunku jakości do ceny, a 
także do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium we właściwym 
trybie o wynikach przeprowadzonego 
przez nią audytu;

Or. fr
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Poprawka 29
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego 
(IAS) do bezzwłocznego zbadania umów 
zawartych przez Agencję na usługi 
restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie i 
umeblowanie celem stwierdzenia, czy 
przygotowanie i opublikowanie 
zaproszenia do składania ofert, faza oceny i 
zarządzania umową odbyły się z 
poszanowaniem następujących zasad:
maksymalnej konkurencyjności i 
najlepszego stosunku jakości do ceny oraz 
zbadania zarzutów fikcyjnego 
zatrudnienia, a także do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium we 
właściwym trybie o wynikach kontroli 
Trybunału Obrachunkowego;

8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego 
(IAS) do bezzwłocznego zbadania umów 
zawartych przez Agencję na usługi 
restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie i 
umeblowanie celem stwierdzenia, czy 
przygotowanie i opublikowanie 
zaproszenia do składania ofert, faza oceny i 
zarządzania umową odbyły się z 
poszanowaniem następujących zasad:
maksymalnej konkurencyjności i 
najlepszego stosunku jakości do ceny oraz 
zbadania zarzutów, o których mowa w 
ust. 7, a także do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium o wynikach we 
właściwym czasie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest jednak zaniepokojony, że 
rekrutacja była w większości 
przeprowadzana we własnym zakresie;
stwierdza, że mogło to być źródłem 
protekcji lub konfliktu interesów, bądź też 
mogło wywołać taką sytuację;

skreślony

Or. en
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Poprawka 31
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest jednak zaniepokojony, że 
rekrutacja była w większości 
przeprowadzana we własnym zakresie;
stwierdza, że mogło to być źródłem 
protekcji lub konfliktu interesów, bądź też 
mogło wywołać taką sytuację;

11. przyjmuje do wiadomości informację 
przekazaną przez Agencję, iż w 2010 r.
zatrudniła ona 47 pracowników, z czego 7 
we własnym zakresie; odnotowuje 
również, że w ostatnich pięciu latach w 
lokalach Agencji pracowało 12 
odwiedzających pracowników 
naukowych; dla poprawy przejrzystości 
nawołuje Agencję do opublikowania 
życiorysów odwiedzających pracowników 
naukowych, które powinny zawierać 
przynajmniej informacje o wykształceniu i 
doświadczeniu zawodowym;

Or. en

Poprawka 32
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest jednak zaniepokojony, że 
rekrutacja była w większości 
przeprowadzana we własnym zakresie;
stwierdza, że mogło to być źródłem 
protekcji lub konfliktu interesów, bądź też 
mogło wywołać taką sytuację;

11. jest jednak zaniepokojony, że 
rekrutacja była w większości 
przeprowadzana we własnym zakresie;
przyjmuje do wiadomości odpowiedź 
Agencji, zgodnie z którą 47 kandydatów 
zewnętrznych i 7 kandydatów z samej 
Agencji zostało zatrudnionych w 
następstwie otwartego konkursu;

Or. en
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Poprawka 33
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11 a. przyjmuje do wiadomości, że w 2010 
r. zatrudnionych zostało 7 kandydatów 
wewnętrznych i 40 kandydatów z zewnątrz 
Agencji; przyjmuje do wiadomości, że 
spośród kandydatów wewnętrzny 
wyłoniony został 1 urzędnik, 5 
pracowników czasowych i 1 pracownik 
kontraktowy, zaś spośród kandydatów 
zewnętrznych zatrudniono 1 urzędnika, 13 
pracowników czasowych, 29 pracowników 
kontraktowych i 4 ekspertów krajowych;

Or. en

Poprawka 34
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Agencję do wyraźniejszego 
powiązania środków, zasobów i ich 
rezultatów;

13. uważa za istotne, by Agencja dokonała 
wyraźnego powiązania środków, zasobów i 
ich rezultatów; przyjmuje do wiadomości, 
że Agencja podjęła starania, by w swoim 
planie zarządzania oraz rocznym 
sprawozdaniu z działalności połączyć 
środki, zasoby i wyniki;

Or. en

Poprawka 35
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. stwierdza, że do niedawna dyrektor 
wykonawczy Agencji, poza pracą w 
Agencji, był członkiem zarządu 
Earthwatch oraz członkiem europejskiej 
rady konsultacyjnej Worldwatch Europe –
dwóch organizacji pozarządowych w 
dziedzinie środowiska;

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. stwierdza, że do niedawna dyrektor 
wykonawczy Agencji, poza pracą w 
Agencji, był członkiem zarządu Earthwatch 
oraz członkiem europejskiej rady 
konsultacyjnej Worldwatch Europe –
dwóch organizacji pozarządowych w 
dziedzinie środowiska;

14. jest zaskoczony informacją, że od 
marca 2010 r. do kwietnia 2011 r.
dyrektor wykonawcza Agencji była 
członkinią zarządu Earthwatch;

Or. en

Poprawka 37
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. stwierdza, że do niedawna dyrektor
wykonawczy Agencji, poza pracą w 
Agencji, był członkiem zarządu Earthwatch 

14. stwierdza, że od marca 2010 r. do
kwietnia 2011 r. dyrektor wykonawcza
Agencji, poza pracą w Agencji, była 
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oraz członkiem europejskiej rady 
konsultacyjnej Worldwatch Europe –
dwóch organizacji pozarządowych w 
dziedzinie środowiska;

członkinią zarządu Earthwatch,
międzynarodowej organizacji działającej 
na rzecz ochrony środowiska, która 
zatrudnia specjalistów z całego świata 
zajmujących się prowadzeniem badań 
naukowych i edukacją;

Or. en

Poprawka 38
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. stwierdza, że do niedawna dyrektor 
wykonawczy Agencji, poza pracą w 
Agencji, był członkiem zarządu Earthwatch 
oraz członkiem europejskiej rady 
konsultacyjnej Worldwatch Europe –
dwóch organizacji pozarządowych w 
dziedzinie środowiska;

14. stwierdza, że do kwietnia 2011 r.
dyrektor wykonawcza Agencji, poza pracą 
w Agencji, była powiernikiem i członkinią
międzynarodowej rady konsultacyjnej
Earthwatch oraz, wedle doniesień, była
członkinią europejskiej rady konsultacyjnej 
Worldwatch Europe – dwóch organizacji 
pozarządowych w dziedzinie środowiska;
zgodnie z oświadczeniem dyrektor 
wykonawczej ustąpiła ona ze stanowiska 
w Earthwatch w kwietniu 2011 r. w 
wyniku sugestii jednego z członków 
Trybunału Obrachunkowego dotyczącej 
ewentualnego konfliktu interesów;

Or. en

Poprawka 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest poważnie zaniepokojony, że w 
2010 r., podczas gdy dyrektor wykonawczy 

skreślony
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był nadal aktywnie zaangażowany w 
zarządzanie Earthwatch, niektórzy 
pracownicy, w tym dyrektor wykonawczy, 
wzięli udział w badaniach prowadzonych 
w ramach 5-10-dniowych projektów w 
dziedzinie różnorodności biologicznej na 
Karaibach lub Morzu Śródziemnym, 
zarządzanych przez Earthwatch, oraz że 
Agencja wypłaciła tej organizacji 
pozarządowej ok. 2 000 EUR na jednego 
uczestnika; rozumie, że ta 
niedopuszczalna sytuacja powtórzyła się w 
2011 r.;

Or. en

Poprawka 40
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest poważnie zaniepokojony, że w
2010 r., podczas gdy dyrektor wykonawczy 
był nadal aktywnie zaangażowany w 
zarządzanie Earthwatch, niektórzy 
pracownicy, w tym dyrektor wykonawczy, 
wzięli udział w badaniach prowadzonych w 
ramach 5-10-dniowych projektów w 
dziedzinie różnorodności biologicznej na 
Karaibach lub Morzu Śródziemnym, 
zarządzanych przez Earthwatch, oraz że 
Agencja wypłaciła tej organizacji 
pozarządowej ok. 2 000 EUR na jednego 
uczestnika; rozumie, że ta 
niedopuszczalna sytuacja powtórzyła się w 
2011 r.;

15. przyjmuje do wiadomości, że w 2010 r.
29 pracowników agencji wzięło udział w
organizowanych przez Earthwatch 
indywidualnych szkoleniach opartych na
badaniach naukowych w zakresie różnych
projektów w dziedzinie różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 41
Monica Luisa Macovei
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest poważnie zaniepokojony, że w 
2010 r., podczas gdy dyrektor wykonawczy 
był nadal aktywnie zaangażowany w 
zarządzanie Earthwatch, niektórzy 
pracownicy, w tym dyrektor wykonawczy, 
wzięli udział w badaniach prowadzonych 
w ramach 5-10-dniowych projektów w 
dziedzinie różnorodności biologicznej na 
Karaibach lub Morzu Śródziemnym, 
zarządzanych przez Earthwatch, oraz że 
Agencja wypłaciła tej organizacji 
pozarządowej ok. 2 000 EUR na jednego 
uczestnika; rozumie, że ta 
niedopuszczalna sytuacja powtórzyła się w 
2011 r.;

15. jest poważnie zaniepokojony, że w 
2010 r., podczas gdy dyrektor wykonawcza 
była nadal aktywnie zaangażowana w 
działalność Earthwatch, 29 pracowników, 
w tym dyrektor wykonawcza, wzięli udział 
w badaniach prowadzonych w ramach 
trwających nie dłużej niż dziesięć dni
projektów w dziedzinie różnorodności 
biologicznej na Karaibach lub Morzu 
Śródziemnym, zarządzanych przez 
Earthwatch, oraz że Agencja wypłaciła tej 
organizacji pozarządowej całkowitą kwotę 
33 791,28 EUR, zgodnie z oświadczeniami 
dyrektor wykonawczej;

Or. en

Poprawka 42
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 a. uznaje te szkolenia za niezbędne w 
celu wzmocnienia zdolności Agencji w 
zakresie realizacji ustanowionych w 
planie zarządzania i programie prac na 
2010 r. zadań w ramach 
Międzynarodowego Roku Różnorodności 
Biologicznej, który przypadł w 2010 r.; 
odnotowuje, że głównym celem tych 
działań była poprawa wiedzy na temat 
opracowywania programów naukowych 
dla obywateli w odpowiedzi na polityczny 
wymóg większego udziału obywateli w 
dziedzinie różnorodności biologicznej i 
chronionych obszarów morskich;
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Or. en

Poprawka 43
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 b. uważa, że specjalistyczne szkolenia 
dla personelu wpisują się w rozwój kariery 
zawodowej;  odnotowuje, że wypłacona 
Earthwatch kwota 33 791 EUR stanowi 
7% całkowitych środków przeznaczonych 
przez Agencję na rozwój zawodowy;

Or. en

Poprawka 44
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Agencję i jej dyrektora 
wykonawczego do udzielenia Komisji 
Kontroli Budżetowej konkretnych 
informacji na temat tych wyjazdów i 
podania łącznej kwoty wypłaconej przez 
Europejską Agencję Środowiska 
organizacjom Earthwatch i Worldwatch w 
roku budżetowym 2009 i 2010;

skreślony

Or. en

Poprawka 45
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Agencję i jej dyrektora 
wykonawczego do udzielenia Komisji 
Kontroli Budżetowej konkretnych 
informacji na temat tych wyjazdów i 
podania łącznej kwoty wypłaconej przez 
Europejską Agencję Środowiska 
organizacjom Earthwatch i Worldwatch w 
roku budżetowym 2009 i 2010;

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Agencję i jej dyrektora 
wykonawczego do udzielenia Komisji 
Kontroli Budżetowej konkretnych 
informacji na temat tych wyjazdów i 
podania łącznej kwoty wypłaconej przez 
Europejską Agencję Środowiska 
organizacjom Earthwatch i Worldwatch w 
roku budżetowym 2009 i 2010;

16. wzywa Agencję i jej dyrektora 
wykonawczego do szczegółowego 
przeanalizowania procedur składania 
wniosków o szkolenia oraz listy 
odpowiednich partnerów do organizacji 
tych szkoleń, aby uniknąć umieszczenia 
ich w rejestrze wyjątków, co może 
prowadzić do błędnej interpretacji;

Or. en

Poprawka 47
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Agencję i jej dyrektora 16. wzywa Agencję i jej dyrektora 
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wykonawczego do udzielenia Komisji 
Kontroli Budżetowej konkretnych 
informacji na temat tych wyjazdów i 
podania łącznej kwoty wypłaconej przez 
Europejską Agencję Środowiska 
organizacjom Earthwatch i Worldwatch w 
roku budżetowym 2009 i 2010;

wykonawczego do udzielenia władzy 
budżetowej konkretnych informacji na 
temat tych wyjazdów i podania łącznej 
kwoty wypłaconej przez Europejską 
Agencję Środowiska organizacjom 
Earthwatch i Worldwatch w roku 
budżetowym 2009 i 2010;

Or. fr

Poprawka 48
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa za niedopuszczalne, że po 
zakwestionowaniu wyjazdów przez 
Trybunał Obrachunkowy, zamiast zbadać 
zarzuty wobec dyrektora wykonawczego 
Agencji co do nadużycia funduszy i 
konfliktu interesów, uczestników –
pracowników Agencji – poproszono o 
sporządzenie notatek o użyteczności 
wyjazdów badawczych; przypomina 
Trybunałowi Obrachunkowemu o 
odpowiedzialności za kontrolowanie 
Agencji;

skreślony

Or. en

Poprawka 49
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa za niedopuszczalne, że po 
zakwestionowaniu wyjazdów przez 
Trybunał Obrachunkowy, zamiast zbadać 

skreślony
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zarzuty wobec dyrektora wykonawczego 
Agencji co do nadużycia funduszy i 
konfliktu interesów, uczestników –
pracowników Agencji – poproszono o 
sporządzenie notatek o użyteczności 
wyjazdów badawczych; przypomina 
Trybunałowi Obrachunkowemu o 
odpowiedzialności za kontrolowanie 
Agencji;

Or. en

Poprawka 50
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa za niedopuszczalne, że po 
zakwestionowaniu wyjazdów przez
Trybunał Obrachunkowy, zamiast zbadać 
zarzuty wobec dyrektora wykonawczego 
Agencji co do nadużycia funduszy i
konfliktu interesów, uczestników –
pracowników Agencji – poproszono o 
sporządzenie notatek o użyteczności 
wyjazdów badawczych; przypomina 
Trybunałowi Obrachunkowemu o 
odpowiedzialności za kontrolowanie 
Agencji;

17. zwraca jednak uwagę na fakt, że 
Trybunał Obrachunkowy nie 
zakwestionował specjalnych szkoleń, co
świadczy o tym, że nie doszło do nadużycia 
funduszy ani konfliktu interesów w 
przypadku jakiejkolwiek ze stron;

Or. en

Poprawka 51
Véronique Mathieu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa za niedopuszczalne, że po 17. uważa za niedopuszczalne, że po 
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zakwestionowaniu wyjazdów przez 
Trybunał Obrachunkowy, zamiast zbadać 
zarzuty wobec dyrektora wykonawczego 
Agencji co do nadużycia funduszy i 
konfliktu interesów, uczestników –
pracowników Agencji – poproszono o 
sporządzenie notatek o użyteczności 
wyjazdów badawczych; przypomina 
Trybunałowi Obrachunkowemu o 
odpowiedzialności za kontrolowanie 
Agencji;

zakwestionowaniu wyjazdów przez 
Trybunał Obrachunkowy, zamiast zbadać 
zarzuty wobec dyrektora wykonawczego 
Agencji co do nadużycia funduszy i 
konfliktu interesów, uczestników –
pracowników Agencji – poproszono o 
sporządzenie notatek o użyteczności 
wyjazdów badawczych;

Or. fr

Poprawka 52
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 a. pochwala współpracę między 
Agencją i organizacjami pozarządowymi 
w dziedzinie ochrony środowiska, 
zważywszy, że współpracę taką prowadzą 
również inne wyspecjalizowane agencje, 
ale przypomina, że nawet najmniejszy 
konflikt interesów rujnuje zaufanie do 
instytucji i budzi obawy podatników;

Or. en

Poprawka 53
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17 b. w dążeniu do większej przejrzystości 
w zakresie zapobiegania wystąpieniu 
konfliktów interesów i przezwyciężania 
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ich, wzywa Agencję do niezwłocznego 
przyjęcia planu działania w celu 
opublikowania go na swojej stronie 
internetowej do dnia 30 czerwca 2012 
deklaracji o braku konfliktu interesów, a 
także –  w przypadku gdy nie są one 
dostępne – życiorysów kadry kierowniczej, 
członków komitetu naukowego, ekspertów 
i członków zarządu, które zawierać będą 
przynajmniej informacje o wykształceniu i 
doświadczeniu zawodowym; uważa, że 
takie środki pozwolą organowi 
udzielającemu absolutorium i ogółowi 
społeczeństwa poznać ich kwalifikacje i 
zapobiec ewentualnemu konfliktowi 
interesów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wyraża jednak zaniepokojenie bardzo 
dużą liczbą sprawozdań i opracowań oraz 
innych powiązanych dokumentów 
Agencji; uważa, że można to 
interpretować jako brak zasadniczych i 
innowacyjnych działań Agencji i że w 
konsekwencji wkład finansowy Unii na 
rzecz Agencji zostanie nienależycie 
wykorzystany; wzywa zatem Agencję do 
natychmiastowego i szczegółowego 
poinformowania władzy budżetowej, w 
szczególności organu kontroli budżetowej, 
o:

skreślony

– źródłach wykorzystywanych przez 
Agencję do sporządzania sprawozdań i 
opracowań oraz innych powiązanych 
dokumentów;
– ewentualnym uzasadnieniu wartości 
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dodanej wnoszonej przez sprawozdania 
Agencji w porównaniu ze sprawozdaniami 
na temat środowiska opracowanych przez 
inne organy;
– procesie weryfikacji danych – jeżeli ma 
zastosowanie – nadsyłanych przez 
państwa członkowskie, częstotliwości 
takiej weryfikacji, sposobie 
wykorzystywania przez Agencję danych 
nadsyłanych przez państwa członkowskie;
– łącznej liczbie naukowców 
odwiedzających, którzy prowadzili w 
ostatnich pięciu latach prace na terenie 
Agencji, i ich kwalifikacjach;
– kosztach przyjmowania takich osób.

Or. en

Poprawka 55
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

22. wyraża jednak zaniepokojenie bardzo 
dużą liczbą sprawozdań i opracowań oraz 
innych powiązanych dokumentów 
Agencji; uważa, że można to 
interpretować jako brak zasadniczych i 
innowacyjnych działań Agencji i że w 
konsekwencji wkład finansowy Unii na 
rzecz Agencji zostanie nienależycie 
wykorzystany; wzywa zatem Agencję do 
natychmiastowego i szczegółowego 
poinformowania władzy budżetowej, w 
szczególności organu kontroli budżetowej, 
o:

22. wzywa Agencję do szczegółowego 
poinformowania władzy budżetowej, w 
szczególności organu kontroli budżetowej, 
o:

Or. en
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Poprawka 56
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

22. wyraża jednak zaniepokojenie bardzo 
dużą liczbą sprawozdań i opracowań oraz 
innych powiązanych dokumentów Agencji;
uważa, że można to interpretować jako 
brak zasadniczych i innowacyjnych działań 
Agencji i że w konsekwencji wkład 
finansowy Unii na rzecz Agencji zostanie 
nienależycie wykorzystany; wzywa zatem 
Agencję do natychmiastowego i
szczegółowego poinformowania władzy 
budżetowej, w szczególności organu 
kontroli budżetowej, o:

22. wyraża jednak zaniepokojenie bardzo 
dużą liczbą sprawozdań i opracowań oraz 
innych powiązanych dokumentów Agencji;
uważa, że można to interpretować jako 
brak zasadniczych i innowacyjnych działań 
Agencji i że w konsekwencji wkład 
finansowy Unii na rzecz Agencji zostanie 
nienależycie wykorzystany; zachęca zatem 
Agencję do szczegółowego 
poinformowania Komisji Kontroli 
Budżetowej, o:

Or. en

Poprawka 57
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret pierwsze a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– liczbie sprawozdań i innych 
dokumentów przedstawionych w 2010 r.;

Or. en

Poprawka 58
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret czwarte
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Projekt rezolucji Poprawka

– łącznej liczbie naukowców 
odwiedzających, którzy prowadzili w 
ostatnich pięciu latach prace na terenie 
Agencji, i ich kwalifikacjach;

skreślone

Or. en

Poprawka 59
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret piąte

Projekt rezolucji Poprawka

– kosztach przyjmowania takich osób. skreślone

Or. en

Poprawka 60
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uznaje, że w 2010 r. IAS zakończyła 
audyt „systemu zarządzania działaniami i 
ich monitorowania”, którego celem była 
ocena i dostarczenie gwarancji, że 
planowanie i monitorowanie działań 
Agencji są odpowiednie; w szczególności
stwierdza, że IAS przedstawiła osiem 
zaleceń, z których sześć oceniono jako 
„ważne”, a dwa jako „pożądane”;

23. uznaje, że w 2010 r. IAS zakończyła 
audyt „systemu zarządzania działaniami i 
ich monitorowania”, którego celem była 
ocena i dostarczenie gwarancji, że 
planowanie i monitorowanie działań 
Agencji są odpowiednie;  stwierdza, że 
IAS przedstawiła osiem zaleceń, z których 
jedno pozostaje do zrealizowania; z 
zadowoleniem przyjmuje roczne 
sprawozdanie o stanie realizacji tych 
zaleceń zawarte w powszechnie dostępnym 
rocznym sprawozdaniu z działalności;

Or. en
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Poprawka 61
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 24 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

24. w związku z tym wzywa Agencję do: skreślone
– promowania wytycznych przewidujących 
cele i mierzalne wskaźniki w planowaniu i 
monitorowaniu postępów w ramach 
realizacji projektów,
– podziału kosztów według projektów,
– wspierania skuteczniejszego zarządzania 
projektami i procedurami przy 
sprawdzaniu i weryfikacji nowych danych 
wprowadzonych do systemu zarządzania 
działaniami;

Or. en

Poprawka 62
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 25 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

25. dodatkowo wzywa Agencję do 
przyjęcia bez dalszej zwłoki środków w 
celu zmierzenia się ze słabymi punktami 
stwierdzonymi przez IAS podczas 
wcześniejszych audytów zarządzania 
jakością oraz zarządzania grantami w celu:

25. przyjmuje do wiadomości zalecenia 
przedstawione przez IAS podczas 
wcześniejszych audytów zarządzania 
jakością oraz zarządzania grantami;
odnotowuje, że w przypadku 3 z 6 
wniosków IAS przekazano dokumentację 
w pierwszej połowie 2011 r.; nawołuje 
Agencję do dalszej współpracy w tej 
dziedzinie i zwraca się do IAS o 
przedstawienie informacji na temat stanu 
realizacji zaleceń;

Or. en
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Poprawka 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 25 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– opracowania list kontrolnych dla 
kontroli jakości i ich monitorowania pod 
kątem sprawozdań dotyczących wykazu 
gazów cieplarnianych,

skreślone

Or. en

Poprawka 64
Edit Herczog, Jutta Haug

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca uwagę na swoje zalecenia z 
poprzednich sprawozdań w sprawie 
absolutorium, o których mowa w 
załączniku do niniejszej rezolucji;

26. zwraca uwagę na swoje zalecenia z 
poprzednich sprawozdań w sprawie 
absolutorium, o których mowa w 
załączniku do niniejszej rezolucji;
przyznaje, że Agencja podjęła starania w 
celu wdrożenia zaleceń i określenia 
działań naprawczych;

Or. en


