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Amendamentul 1
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. .... directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

1. acordă directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 2
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. .... directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

1. amână decizia de a acorda directorului 
executiv al Agenției Europene de Mediu 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. .... directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 

1. acordă directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului agenției 
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aferent exercițiului financiar 2010; aferent exercițiului financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 4
Bart Staes

Propunere de decizie 1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. .... directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2010;

1. amână decizia de a acorda directorului 
executiv al Agenției Europene de Mediu 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 5
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene de Mediu pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene de Mediu pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 6
Monica Luisa Macovei

Propunere de decizie 2
Punctul 1
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Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene de Mediu pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. amână închiderea conturilor Agenției 
Europene de Mediu pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie 2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. ... închiderea conturilor Agenției 
Europene de Mediu pentru exercițiul 
financiar 2010;

1. aprobă închiderea conturilor Agenției 
Europene de Mediu pentru exercițiul 
financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 8
Bart Staes

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Amână descărcarea de gestiune a 
Agenției în așteptarea unor răspunsuri și 
acțiuni semnificative ca urmare a 
remarcilor critice și solicitărilor făcute

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că nivelul de execuție 
bugetară al agențiilor în ceea ce privește
creditele de angajament și creditele de 
plată oferă informații importante care 
permit autorității de descărcare de 
gestiune să evalueze nivelul lor global de 
performanță; constată totuși că în 2010 
Agenția nu a furnizat aceste informații în 
documentele prezentate; prin urmare, 
îndeamnă Agenția să informeze 
autoritatea de descărcare de gestiune cu 
privire la nivelul său exact de execuție 
bugetară în ceea ce privește creditele de 
angajament și creditele de plată;

1. constată că nivelul de execuție bugetară
s-a ridicat la 100% pentru creditele de 
angajament și la 90,75% pentru creditele 
de plată;

Or. en

Amendamentul 10
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că nivelul de execuție bugetară 
al agențiilor în ceea ce privește creditele de 
angajament și creditele de plată oferă 
informații importante care permit 
autorității de descărcare de gestiune să 
evalueze nivelul lor global de performanță;
constată totuși că în 2010 Agenția nu a 
furnizat aceste informații în documentele 
prezentate; prin urmare, îndeamnă 
Agenția să informeze autoritatea de 
descărcare de gestiune cu privire la 
nivelul său exact de execuție bugetară în 
ceea ce privește creditele de angajament și
creditele de plată;

1. consideră că nivelul de execuție bugetară 
al agențiilor în ceea ce privește creditele de 
angajament și creditele de plată oferă 
informații importante care permit 
autorității de descărcare de gestiune să 
evalueze nivelul lor global de performanță;
constată că în 2010 Agenția a atins, 
conform informațiilor din conturile 
anuale, un nivel de execuție a bugetului 
de 99,99% pentru creditele de angajament
și de 90,75% pentru creditele de plată;

Or. en
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Amendamentul 11
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției că suma de 12 809 551,05 
EUR din creditele alocate în 2010 a fost 
reportată în 2011; reamintește Agenției că 
această situație contravine principiului 
bugetar al anualității și poate fi atenuată 
printr-o programare și o monitorizare 
corectă și adecvată a execuției bugetului 
său, pentru a reduce la minim reportarea 
creditelor; solicită, așadar, Agenției să 
adopte măsuri eficace în acest sens;

3. ia act, pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției, că suma de 12 809 
551,05 EUR din creditele alocate în 2010 a 
fost reportată în 2011; remarcă faptul că, 
din cuantumul global reportat, 
8 941 279 EUR provin din venituri alocate 
externe care sunt multianuale și, prin 
urmare, nu sunt supuse principiului 
anualității;

Or. en

Amendamentul 12
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției că suma de 12 809 551,05 
EUR din creditele alocate în 2010 a fost 
reportată în 2011; reamintește Agenției că 
această situație contravine principiului 
bugetar al anualității și poate fi atenuată 
printr-o programare și o monitorizare 
corectă și adecvată a execuției bugetului 
său, pentru a reduce la minim reportarea 
creditelor; solicită, așadar, Agenției să 
adopte măsuri eficace în acest sens;

3. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției că suma de 
12 809 551,05 EUR din creditele alocate în 
2010 a fost reportată în 2011; ia act, din 
informațiile furnizate de Agenție, că 
8 941 279 EUR din suma reportată 
corespund unor venituri alocate externe;

Or. en
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Amendamentul 13
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției că anularea creditelor de plată 
neutilizate reportate din exercițiul anterior 
se ridică la 585 282,87 EUR; remarcă, pe 
baza informațiilor furnizate de Agenție, că 
această sumă este inferioară cuantumului 
creditelor anulate în 2009, adică 
693 127,02 EUR; cu toate acestea, 
îndeamnă Agenția să adopte măsuri 
concrete pentru a combate anularea 
creditelor reportate;

4. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției că anularea creditelor de plată 
neutilizate reportate din exercițiul anterior 
se ridică la 585 282,87 EUR; remarcă, pe 
baza informațiilor furnizate de Agenție, că 
această sumă este inferioară cuantumului 
creditelor anulate în 2009, adică 
693 127,02 EUR; remarcă deci că o rată 
de anulare de doar 1,5% dovedește o 
anticipare mai bună a nevoilor 
financiare;

Or. en

Amendamentul 14
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției că anularea creditelor de plată 
neutilizate reportate din exercițiul anterior 
se ridică la 585 282,87 EUR; remarcă, pe 
baza informațiilor furnizate de Agenție, că 
această sumă este inferioară cuantumului 
creditelor anulate în 2009, adică 693 
127,02 EUR; cu toate acestea, îndeamnă 
Agenția să adopte măsuri concrete pentru a 
combate anularea creditelor reportate;

4. constată pe baza conturilor anuale finale 
ale Agenției că anularea creditelor de plată 
neutilizate reportate din exercițiul anterior 
se ridică la 585 282,87 EUR; remarcă, pe 
baza informațiilor furnizate de Agenție, că 
această sumă este inferioară cuantumului 
creditelor anulate în 2009, adică 693 
127,02 EUR; cu toate acestea, îndeamnă 
Agenția să adopte măsuri concrete pentru a 
combate anularea creditelor reportate și să 
informeze autoritatea de descărcare de 
gestiune până la 30 iunie 2012;

Or. en
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Amendamentul 15
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că Curtea de Conturi nu 
menționează creditele reportate și anulate 
ale Agenției în raportul său privind 
conturile anuale ale Agenției pentru 
exercițiul financiar 2010;

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că Curtea de Conturi nu
menționează creditele reportate și anulate 
ale Agenției în raportul său privind 
conturile anuale ale Agenției pentru 
exercițiul financiar 2010;

5. regretă faptul că Curtea de Conturi nu
consideră că nivelul creditelor reportate și 
anulate ale Agenției este suficient de 
ridicat pentru a fi menționat în raportul 
său privind conturile anuale ale Agenției 
pentru exercițiul financiar 2010;

Or. fr

Amendamentul 17
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. își exprimă preocupările cu privire la eliminat
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faptul că, în ceea ce privește cheltuielile 
pentru serviciile de cantină, de curățenie, 
de securitate și pentru mobilier Agenția 
nu a asigurat un nivel maxim de 
concurență și cel mai bun raport calitate-
preț în cadrul procedurilor de achiziții 
publice, ci a favorizat în schimb 
contractanții „istorici”, chiar dacă aceștia 
și-au schimbat denumirea oficială de-a 
lungul timpului;

Or. en

Amendamentul 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. își exprimă preocupările cu privire la 
faptul că, în ceea ce privește cheltuielile 
pentru serviciile de cantină, de curățenie, 
de securitate și pentru mobilier Agenția 
nu a asigurat un nivel maxim de 
concurență și cel mai bun raport calitate-
preț în cadrul procedurilor de achiziții 
publice, ci a favorizat în schimb 
contractanții „istorici”, chiar dacă aceștia 
și-au schimbat denumirea oficială de-a 
lungul timpului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. își exprimă preocupările cu privire la eliminat
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faptul că, în ceea ce privește cheltuielile 
pentru serviciile de cantină, de curățenie, 
de securitate și pentru mobilier Agenția 
nu a asigurat un nivel maxim de 
concurență și cel mai bun raport calitate-
preț în cadrul procedurilor de achiziții 
publice, ci a favorizat în schimb 
contractanții „istorici”, chiar dacă aceștia 
și-au schimbat denumirea oficială de-a 
lungul timpului;

Or. fr

Amendamentul 20
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. își exprimă preocupările cu privire la 
faptul că, în ceea ce privește cheltuielile
pentru serviciile de cantină, de curățenie, 
de securitate și pentru mobilier, Agenția nu 
a asigurat un nivel maxim de concurență 
și cel mai bun raport calitate-preț în 
cadrul procedurilor de achiziții publice, ci 
a favorizat în schimb contractanții 
„istorici”, chiar dacă aceștia și-au 
schimbat denumirea oficială de-a lungul 
timpului;

6. constată că Agenția a organizat 
proceduri de achiziții publice pentru
servicii de cantină, de curățenie, de 
securitate și pentru mobilier; reamintește 
că auditul din octombrie 2011 al Curții de 
Conturi pe această temă nu a constatat 
nereguli;

Or. en

Amendamentul 21
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. își exprimă preocupările cu privire la 6. își exprimă preocupările cu privire la 
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faptul că, în ceea ce privește cheltuielile 
pentru serviciile de cantină, de curățenie, 
de securitate și pentru mobilier, Agenția nu 
a asigurat un nivel maxim de concurență și 
cel mai bun raport calitate-preț în cadrul 
procedurilor de achiziții publice, ci a 
favorizat în schimb contractanții „istorici”, 
chiar dacă aceștia și-au schimbat 
denumirea oficială de-a lungul timpului;

faptul că, în ceea ce privește cheltuielile 
pentru serviciile de cantină, de curățenie, 
de securitate și pentru mobilier, Agenția nu 
a asigurat un nivel maxim de concurență și 
cel mai bun raport calitate-preț în cadrul 
procedurilor de achiziții publice, ci a 
favorizat în schimb contractanții „istorici”, 
chiar dacă aceștia și-au schimbat 
denumirea oficială de-a lungul timpului;
remarcă din informațiile oferite de 
Agenție că aceste proceduri de achiziții 
publice au fost auditate de Curtea de 
Conturi în 2011; solicită Curții de Conturi 
și Agenției să transmită autorității de 
descărcare de gestiune concluziile 
auditului, precum și raportul elaborat în 
urma acestuia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își manifestă, în plus, preocuparea în 
legătură cu presupusele cazuri de 
„angajare fictivă” a unor persoane care 
lucrează în serviciul privat al unora dintre 
membrii personalului Agenției, dar sunt 
totuși remunerate de către Agenție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își manifestă, în plus, preocuparea în 
legătură cu presupusele cazuri de 
„angajare fictivă” a unor persoane care 
lucrează în serviciul privat al unora dintre 
membrii personalului Agenției, dar sunt 
totuși remunerate de către Agenție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își manifestă, în plus, preocuparea în 
legătură cu presupusele cazuri de 
„angajare fictivă” a unor persoane care 
lucrează în serviciul privat al unora dintre 
membrii personalului Agenției, dar sunt 
totuși remunerate de către Agenție;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 25
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își manifestă, în plus, preocuparea în 
legătură cu presupusele cazuri de 
„angajare fictivă” a unor persoane care 
lucrează în serviciul privat al unora dintre 
membrii personalului Agenției, dar sunt 
totuși remunerate de către Agenție;

7. este, în plus, îngrijorat de faptul că 
anumite persoane angajate de Agenție ar 
putea să lucreze, de asemenea, în serviciul 
privat al unora dintre membrii personalului 
Agenției; solicită Agenției să ofere 
asigurări autorității de descărcare de 
gestiune că, în cazul în care acest lucru 
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este adevărat, serviciile private sunt plătite 
separat;

Or. en

Amendamentul 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită Serviciului de Audit Intern 
(IAS) să analizeze de urgență contractele 
Agenției pentru furnizarea de servicii de 
cantină, de curățenie, de securitate și 
pentru mobilier și să stabilească dacă 
etapele de pregătire, publicare, evaluare a 
cererii de oferte și de gestiune a 
contractelor respectă următoarele două 
principii: un nivel maxim de concurență 
și cel mai bun raport calitate-preț și să 
investigheze cazurile de „angajare 
fictivă”, informând autoritatea de 
descărcare de gestiune în timp util cu 
privire la constatările Curții de Conturi;

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită Serviciului de Audit Intern (IAS) 
să analizeze de urgență contractele 
Agenției pentru furnizarea de servicii de 
cantină, de curățenie, de securitate și 
pentru mobilier și să stabilească dacă 
etapele de pregătire, publicare, evaluare a

8. solicită Serviciului de Audit Intern (IAS)
în general să își continue activitatea de 
audit pe baza unei abordări de evaluare a
riscurilor și să organizeze în continuare, 
la fel ca în prezent, un audit în fiecare an 
în cadrul Agenției;
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cererii de oferte și de gestiune a 
contractelor respectă următoarele două 
principii: un nivel maxim de concurență 
și cel mai bun raport calitate-preț și să 
investigheze cazurile de „angajare 
fictivă”, informând autoritatea de 
descărcare de gestiune în timp util cu 
privire la constatările Curții de Conturi;

Or. en

Amendamentul 28
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită Serviciului de Audit Intern (IAS) 
să analizeze de urgență contractele 
Agenției pentru furnizarea de servicii de 
cantină, de curățenie, de securitate și 
pentru mobilier și să stabilească dacă 
etapele de pregătire, publicare, evaluare a 
cererii de oferte și de gestiune a 
contractelor respectă următoarele două 
principii:  un nivel maxim de concurență și 
cel mai bun raport calitate-preț și să 
investigheze cazurile de „angajare 
fictivă”, informând autoritatea de 
descărcare de gestiune în timp util cu 
privire la constatările Curții de Conturi;

8. solicită Serviciului de Audit Intern (IAS) 
să auditeze contractele Agenției pentru 
furnizarea de servicii de cantină, de 
curățenie, de securitate și pentru mobilier și 
să stabilească dacă etapele de pregătire, 
publicare, evaluare a cererii de oferte și de 
gestiune a contractelor respectă 
următoarele două principii: un nivel maxim 
de concurență și cel mai bun raport 
calitate-preț și să informeze autoritatea de 
descărcare de gestiune cu privire la 
constatările sale;

Or. fr

Amendamentul 29
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită Serviciului de Audit Intern (IAS) 
să analizeze de urgență contractele 
Agenției pentru furnizarea de servicii de 
cantină, de curățenie, de securitate și 
pentru mobilier și să stabilească dacă 
etapele de pregătire, publicare, evaluare a 
cererii de oferte și de gestiune a 
contractelor respectă următoarele două 
principii: un nivel maxim de concurență și 
cel mai bun raport calitate-preț și să 
investigheze cazurile de „angajare 
fictivă”, informând autoritatea de 
descărcare de gestiune în timp util cu 
privire la constatările Curții de Conturi;

8. solicită Serviciului de Audit Intern (IAS) 
să analizeze de urgență contractele 
Agenției pentru furnizarea de servicii de 
cantină, de curățenie, de securitate și 
pentru mobilier și să stabilească dacă 
etapele de pregătire, publicare, evaluare a 
cererii de oferte și de gestiune a 
contractelor respectă două principii: un 
nivel maxim de concurență și cel mai bun 
raport calitate-preț și să investigheze
acuzațiile menționate la punctul 7 și să 
informeze în timp util autoritatea de 
descărcare de gestiune;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este totuși preocupat de faptul că 
majoritatea recrutărilor s-au realizat pe 
plan intern; remarcă faptul că acest lucru 
ar putea constitui o situație sau un motiv 
de favoritism sau conflict de interese;

eliminat

Or. en

Amendamentul 31
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este totuși preocupat de faptul că 
majoritatea recrutărilor s-au realizat pe 
plan intern; remarcă faptul că acest lucru 
ar putea constitui o situație sau un motiv 
de favoritism sau conflict de interese;

11. ia act din informațiile furnizate de 
Agenție că aceasta a recrutat 47 de 
persoane în 2010, 7 dintre ele din cadrul 
Agenției; remarcă, de asemenea, că în 
ultimii cinci ani Agenția a găzduit 12 
oameni de știință invitați să lucreze la 
sediul său; solicită Agenției, în interesul 
transparenței, să publice CV-urile 
oamenilor de știință invitați, incluzând cel 
puțin informațiile privind parcursul lor 
educațional și profesional;

Or. en

Amendamentul 32
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. este totuși preocupat de faptul că 
majoritatea recrutărilor s-au realizat pe 
plan intern; remarcă faptul că acest lucru 
ar putea constitui o situație sau un motiv 
de favoritism sau conflict de interese;

11. este totuși preocupat de faptul că 
majoritatea recrutărilor s-au realizat pe 
plan intern; ia act de răspunsul Agenției 
conform căruia în urma unei competiții 
deschise au fost recrutați 47 de candidați 
externi și 7 candidați interni;

Or. en

Amendamentul 33
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. ia act de informațiile conform cărora 
în 2010 au fost recrutați 7 candidați 



PE483.625v01-00 18/33 AM\892986RO.doc

RO

interni și 40 de candidați externi; observă 
că dintre candidații interni au fost 
angajați un funcționar, cinci agenți 
temporari și un agent contractual, iar 
dintre candidații externi au fost recrutați 
un funcționar, 13 agenți temporari, 29 de 
agenți contractuali și patru experți 
naționali;

Or. en

Amendamentul 34
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Agenția să stabilească o legătură 
mai explicită între măsuri, resurse și 
rezultate;

13. consideră că este important ca Agenția 
să stabilească o legătură mai explicită între 
măsuri, resurse și rezultate; remarcă 
eforturile depuse de Agenție pentru a 
combina măsuri, resurse și rezultate atât 
în planul de management, cât și în 
raportul său anual de activitate;

Or. en

Amendamentul 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că, până foarte recent, 
directorul executiv al Agenției făcea parte 
din consiliul de administrație al 
Earthwatch și din consiliul consultativ 
european al Worldwatch Europe, două 
ONG-uri din domeniul protecției 
mediului, pe lângă activitățile sale din 

eliminat
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cadrul Agenției;

Or. en

Amendamentul 36
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că, până foarte recent, 
directorul executiv al Agenției făcea parte 
din consiliul de administrație al Earthwatch
și din consiliul consultativ european al 
Worldwatch Europe, două ONG-uri din 
domeniul protecției mediului, pe lângă 
activitățile sale din cadrul Agenției;

14. a aflat cu surprindere că, din martie 
2010 până în aprilie 2011, directorul 
executiv al Agenției a făcut parte din 
consiliul de administrație al Earthwatch;

Or. en

Amendamentul 37
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că, până foarte recent, 
directorul executiv al Agenției făcea parte 
din consiliul de administrație al Earthwatch
și din consiliul consultativ european al 
Worldwatch Europe, două ONG-uri din
domeniul protecției mediului, pe lângă 
activitățile sale din cadrul Agenției;

14. constată că, din martie 2010 până în 
aprilie 2011, pe lângă activitățile sale din 
cadrul Agenției, directorul executiv al 
Agenției a făcut parte din consiliul de 
administrație al Earthwatch, o organizație 
caritabilă internațională din domeniul 
protecției mediului, care implică oameni 
din toată lumea în activități de cercetare 
științifică pe teren și de educație;

Or. en



PE483.625v01-00 20/33 AM\892986RO.doc

RO

Amendamentul 38
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că, până foarte recent, 
directorul executiv al Agenției făcea parte 
din consiliul de administrație al 
Earthwatch și din consiliul consultativ 
european al Worldwatch Europe, două 
ONG-uri din domeniul protecției mediului, 
pe lângă activitățile sale din cadrul 
Agenției;

14. constată că, până în aprilie 2011, 
directorul executiv al Agenției a fost 
mandatar și membru al consiliului de 
administrație al Earthwatch și, se pare, 
membru al consiliului consultativ 
european al Worldwatch Europe, două
ONG-uri din domeniul protecției mediului, 
pe lângă activitățile sale din cadrul 
Agenției; ia act de faptul că, potrivit 
declarațiilor sale, directorul executiv al 
Agenției a demisionat din funcțiile pe care 
le deținea în cadrul Earthwatch în aprilie 
2011 dând curs recomandării unui 
membru al Curții de Conturi în contextul 
unui posibil conflict de interese;

Or. en

Amendamentul 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă preocuparea profundă cu 
privire la faptul că, în 2010, când 
directorul executiv era încă direct implicat 
în gestionarea Earthwatch, anumiți 
angajați ai Agenției, inclusiv directorul 
executiv, au întreprins vizite de studiu de 
5-10 zile în cadrul mai multor proiecte 
legate de biodiversitate în Caraibe sau 
Marea Mediterană, în condițiile în care 
aceste proiecte erau gestionate de 
Earthwatch, iar Agenția a plătit ONG-
ului aproximativ 2 000 EUR pentru 

eliminat
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fiecare participant; constată că această 
situație inacceptabilă s-a repetat și în 
2011;

Or. en

Amendamentul 40
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă preocuparea profundă cu 
privire la faptul că, în 2010, când 
directorul executiv era încă direct implicat 
în gestionarea Earthwatch, anumiți 
angajați ai Agenției, inclusiv directorul 
executiv, au întreprins vizite de studiu de 
5-10 zile în cadrul mai multor proiecte
legate de biodiversitate în Caraibe sau 
Marea Mediterană, în condițiile în care 
aceste proiecte erau gestionate de 
Earthwatch, iar Agenția a plătit ONG-
ului aproximativ 2 000 EUR pentru 
fiecare participant; constată că această 
situație inacceptabilă s-a repetat și în 
2011;

15. deține informații conform cărora, în 
2010, 29 de membri ai personalului 
agenției au beneficiat de cursuri separate 
de formare științifică pentru cetățeni, 
bazate pe cercetare, oferite de Earthwatch
în cadrul mai multor proiecte legate de 
biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 41
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își exprimă preocuparea profundă cu 
privire la faptul că, în 2010, când directorul 
executiv era încă direct implicat în 
gestionarea Earthwatch, anumiți angajați 

15. își exprimă preocuparea profundă cu 
privire la faptul că, în 2010, când directorul 
executiv era direct implicat în cadrul
Earthwatch, 29 de angajați ai Agenției, 
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ai Agenției, inclusiv directorul executiv, au 
întreprins vizite de studiu de 5-10 zile în 
cadrul mai multor proiecte legate de 
biodiversitate în Caraibe sau Marea 
Mediterană, în condițiile în care aceste 
proiecte erau gestionate de Earthwatch, iar 
Agenția a plătit ONG-ului aproximativ 
2 000 EUR pentru fiecare participant;
constată că această situație inacceptabilă 
s-a repetat și în 2011;

inclusiv directorul executiv, au întreprins 
vizite de studiu de până la 10 zile în cadrul 
mai multor proiecte legate de biodiversitate 
în zona Caraibilor sau în Marea 
Mediterană, în condițiile în care aceste 
proiecte erau gestionate de Earthwatch, iar 
Agenția a plătit ONG-ului suma totală de 
33 791,28 EUR, conform declarațiilor 
directorului executiv;

Or. en

Amendamentul 42
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că formarea profesională 
era o necesitate pentru a sprijini 
angajamentul Agenției față de Anul 
internațional al biodiversității în 2010, 
așa cum se prevedea în planul de 
management și în programul de lucru 
pentru 2010; constată că obiectivul 
principal al acestei activități era o mai 
bună cunoaștere a modalităților de a crea 
programe științifice pentru cetățeni ca 
răspuns la cerințele politice de a asigura o 
mai largă participare a cetățenilor în 
domeniul biodiversității și al zonelor 
marine protejate;

Or. en

Amendamentul 43
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. recunoaște că formarea specială a 
personalului este o parte integrantă a 
evoluției în carieră; remarcă faptul că 
suma totală plătită Earthwatch, 
33 791 EUR, reprezintă mai puțin de 7% 
din cuantumul total alocat de Agenție 
formării profesionale;

Or. en

Amendamentul 44
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Agenția și directorul său 
executiv să furnizeze Comisiei pentru 
control bugetar informații concrete cu 
privire la aceste deplasări și să specifice 
suma totală plătită de AEM către 
Earthwatch și Worldwatch în cadrul 
exercițiilor financiare 2009 și 2010;

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Agenția și directorul său 
executiv să furnizeze Comisiei pentru 
control bugetar informații concrete cu 
privire la aceste deplasări și să specifice 
suma totală plătită de AEM către 

eliminat
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Earthwatch și Worldwatch în cadrul 
exercițiilor financiare 2009 și 2010;

Or. en

Amendamentul 46
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Agenția și directorul său executiv 
să furnizeze Comisiei pentru control 
bugetar informații concrete cu privire la 
aceste deplasări și să specifice suma totală 
plătită de AEM către Earthwatch și 
Worldwatch în cadrul exercițiilor 
financiare 2009 și 2010;

16. invită Agenția și directorul său executiv 
să examineze în detaliu procedurile
pentru înscrierea la cursuri de formare și 
pentru găsirea unor parteneri adecvați de 
formare, astfel încât să evite înscrierea lor 
în registrul de excepții, ceea ce ar putea 
da naștere unor interpretări eronate;

Or. en

Amendamentul 47
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Agenția și directorul său executiv 
să furnizeze Comisiei pentru control 
bugetar informații concrete cu privire la 
aceste deplasări și să specifice suma totală 
plătită de AEM către Earthwatch și 
Worldwatch în cadrul exercițiilor 
financiare 2009 și 2010;

16. invită Agenția și directorul său executiv 
să furnizeze autorității bugetare informații 
concrete cu privire la aceste deplasări și să 
specifice suma totală plătită de AEM către 
Earthwatch și Worldwatch în cadrul 
exercițiilor financiare 2009 și 2010;

Or. fr
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Amendamentul 48
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că este inacceptabil ca, 
după ce Curtea de Conturi a solicitat 
informații referitoare la deplasări, în loc 
să se desfășoare o investigație detaliată 
privind presupusa utilizare abuzivă a 
fondurilor și presupusul conflict de 
interese în care este implicat directorul 
executiv al Agenției, li s-a solicitat 
participanților – angajați ai AEM – să 
redacteze observații privind utilitatea 
acestor vizite de studiu; reamintește Curții 
de Conturi că responsabilitatea sa este de 
a controla Agenția;

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că este inacceptabil ca, 
după ce Curtea de Conturi a solicitat 
informații referitoare la deplasări, în loc 
să se desfășoare o investigație detaliată 
privind presupusa utilizare abuzivă a 
fondurilor și presupusul conflict de 
interese în care este implicat directorul 
executiv al Agenției, li s-a solicitat 
participanților – angajați ai AEM – să 
redacteze observații privind utilitatea 
acestor vizite de studiu; reamintește Curții 
de Conturi că responsabilitatea sa este de 
a controla Agenția;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 50
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că este inacceptabil ca, după 
ce Curtea de Conturi a solicitat informații 
referitoare la deplasări, în loc să se 
desfășoare o investigație detaliată privind 
presupusa utilizare abuzivă a fondurilor și 
presupusul conflict de interese în care este 
implicat directorul executiv al Agenției, li 
s-a solicitat participanților – angajați ai 
AEM – să redacteze observații privind 
utilitatea acestor vizite de studiu;
reamintește Curții de Conturi că 
responsabilitatea sa este de a controla 
Agenția;

17. consideră că trebuie totuși remarcat 
faptul că Curtea de Conturi nu a pus sub 
semnul întrebării cursurile speciale, ceea 
ce confirmă faptul că fondurile nu au fost 
folosite abuziv și că nu există un conflict 
de interese între părți;

Or. en

Amendamentul 51
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că este inacceptabil ca, după 
ce Curtea de Conturi a solicitat informații 
referitoare la deplasări, în loc să se 
desfășoare o investigație detaliată privind 
presupusa utilizare abuzivă a fondurilor și 
presupusul conflict de interese în care este 
implicat directorul executiv al Agenției, li 
s-a solicitat participanților – angajați ai 
AEM – să redacteze observații privind 
utilitatea acestor vizite de studiu;

17. consideră că este inacceptabil ca, după 
ce Curtea de Conturi a solicitat informații 
referitoare la deplasări, în loc să se 
desfășoare o investigație detaliată privind 
presupusa utilizare abuzivă a fondurilor și 
presupusul conflict de interese în care este 
implicat directorul executiv al Agenției, li 
s-a solicitat participanților – angajați ai 
AEM – să redacteze observații privind 
utilitatea acestor vizite de studiu;
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reamintește Curții de Conturi că 
responsabilitatea sa este de a controla 
Agenția;

Or. fr

Amendamentul 52
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută cooperarea dintre Agenție și 
ONG-urile din domeniul mediului, la fel 
ca în cazul altor agenții specializate, dar 
reamintește că o simplă suspiciune 
privind existența unui conflict de interese 
subminează încrederea în instituții și 
generează preocupări în rândul 
contribuabililor;

Or. en

Amendamentul 53
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită Agenției, în scopul de a 
promova o mai mare transparență cu 
privire la prevenirea și combaterea 
conflictelor de interese, să adopte imediat 
un plan de acțiune pentru a publica pe 
site-ul său de internet, înainte de 30 iunie 
2012, declarațiile de interese ale 
personalului de conducere, ale membrilor 
comitetului științific, ale experților și ale 
membrilor consiliului de administrație 
sau, dacă acestea nu sunt disponibile, CV-
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urile acestor persoane, incluzând cel 
puțin informațiile privind parcursul lor 
educațional și profesional; consideră că 
astfel de măsuri ar permite autorității de 
descărcare de gestiune și publicului să le 
consulte calificările și să prevină 
posibilele conflicte de interese;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. este totuși preocupat de numărul 
foarte mare de rapoarte și de studii sau 
alte produse similare elaborate de 
Agenție; consideră că acest lucru poate fi 
interpretat drept o lipsă de activitate 
substanțială și inovatoare din partea 
Agenției și că, în consecință, contribuția 
financiară a Uniunii la bugetul Agenției 
ar fi acordată în mod necorespunzător; 
invită, prin urmare, Agenția să informeze 
de urgență și în detaliu autoritatea 
bugetară, în special autoritatea de control 
bugetar, privind:

eliminat

sursele utilizate de Agenție pentru a-și 
elabora rapoartele, studiile și celelalte 
produse similare;
dovezile referitoare la eventuala valoare 
adăugată pe care o prezintă rapoartele 
Agenției comparativ cu rapoartele altor 
organisme cu privire la aspectele de 
mediu;
procesul – dacă există – de verificare a 
datelor transmise de statele membre, 
periodicitatea acestei verificări, modul în 
care datele transmise de statele membre 
sunt utilizate de Agenție;
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numărul total de oameni de știință 
detașați care își desfășoară activitatea la 
sediul Agenției și calificările acestora în 
cursul ultimilor cinci ani;
costurile aferente găzduirii acestor 
oameni de știință detașați;

Or. en

Amendamentul 55
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. este totuși preocupat de numărul 
foarte mare de rapoarte și de studii sau 
alte produse similare elaborate de 
Agenție; consideră că acest lucru poate fi 
interpretat drept o lipsă de activitate 
substanțială și inovatoare din partea 
Agenției și că, în consecință, contribuția 
financiară a Uniunii la bugetul Agenției 
ar fi acordată în mod necorespunzător;
invită, prin urmare, Agenția să informeze 
de urgență și în detaliu autoritatea 
bugetară, în special autoritatea de control 
bugetar, privind:

22. invită Agenția să informeze în detaliu 
autoritatea bugetară, în special autoritatea 
de control bugetar, privind:

Or. en

Amendamentul 56
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. este totuși preocupat de numărul foarte 
mare de rapoarte și de studii sau alte 
produse similare elaborate de Agenție;

22. este totuși preocupat de numărul foarte 
mare de rapoarte și de studii sau alte 
produse similare elaborate de Agenție;
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consideră că acest lucru poate fi interpretat 
drept o lipsă de activitate substanțială și 
inovatoare din partea Agenției și că, în 
consecință, contribuția financiară a Uniunii 
la bugetul Agenției ar fi acordată în mod 
necorespunzător; invită, prin urmare, 
Agenția să informeze de urgență și în 
detaliu autoritatea bugetară, în special 
autoritatea de control bugetar, privind:

consideră că acest lucru poate fi interpretat 
drept o lipsă de activitate substanțială și 
inovatoare din partea Agenției și că, în 
consecință, contribuția financiară a Uniunii 
la bugetul Agenției ar fi utilizată în mod 
necorespunzător; invită, prin urmare, 
Agenția să informeze în detaliu Comisia 
pentru control bugetar privind:

Or. en

Amendamentul 57
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- numărul de rapoarte și celelalte produse 
realizate în 2010;

Or. en

Amendamentul 58
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

numărul total de oameni de știință 
detașați care își desfășoară activitatea la 
sediul Agenției și calificările acestora în 
cursul ultimilor cinci ani;

eliminat

Or. en

Amendamentul 59
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

costurile aferente găzduirii acestor 
oameni de știință detașați;

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. remarcă faptul că, în 2010, IAS a 
finalizat un audit privind „sistemul de 
control al gestiunii (management plan 
system)/monitorizarea activităților”, al 
cărui obiectiv era să evalueze și să ofere o 
asigurare privind caracterul adecvat al 
planificării și monitorizării activităților 
Agenției; constată, în special, că IAS a 
formulat opt recomandări, șase dintre 
acestea fiind considerate „importante”, 
iar două „dezirabile”;

23. remarcă faptul că, în 2010, IAS a 
finalizat un audit privind „sistemul de 
control al gestiunii (management plan 
system)/monitorizarea activităților”, al 
cărui obiectiv era să evalueze și să ofere o 
asigurare privind caracterul adecvat al 
planificării și monitorizării activităților 
Agenției; constată că IAS a formulat opt 
recomandări, dintre care una este în 
continuare deschisă; salută raportul 
anual privind situația punerii în aplicare 
a acestor recomandări, inclus în raportul 
anual de activitate, care este public;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 24 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită, în acest sens, Agenția: eliminat



PE483.625v01-00 32/33 AM\892986RO.doc

RO

să promoveze orientări privind obiectivele 
și indicatorii măsurabili pentru 
planificarea proiectelor și monitorizarea 
progresului;
să aloce costurile aferente proiectelor;
să promoveze o gestiune mai eficace a 
proiectelor și proceduri de control și 
verificare a noilor date introduse în 
sistemul de control al gestiunii;

Or. en

Amendamentul 62
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 25 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită, în plus, Agenției să adopte 
fără întârzieri suplimentare măsuri de 
abordare a deficiențelor identificate de 
IAS în rapoartele sale anterioare de audit
privind gestionarea calității și gestionarea 
subvențiilor, cu scopul de a:

25. a luat act de recomandările IAS din 
auditurile anterioare privind gestionarea 
calității și gestionarea subvențiilor; are 
cunoștință de faptul că pentru 3 din 6 
concluzii documentația a fost pusă la 
dispoziția IAS în cursul primei jumătăți a 
lui 2011; invită Agenția să coopereze în 
continuare în acest domeniu și solicită 
IAS să ofere informații privind situația 
punerii în aplicare a recomandărilor sale;

Or. en

Amendamentul 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 25 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

dezvolta și utiliza lista de verificare 
privind asigurarea și controlul calității 

eliminat
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pentru raportul privind inventarul gazelor 
cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 64
Edit Herczog, Jutta Haug

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. atrage atenția asupra recomandărilor 
sale formulate în rapoartele precedente 
referitoare la descărcarea de gestiune, așa 
cum sunt prezentate în anexa la prezenta 
rezoluție;

26. atrage atenția asupra recomandărilor 
sale formulate în rapoartele precedente 
referitoare la descărcarea de gestiune, așa 
cum sunt prezentate în anexa la prezenta 
rezoluție; remarcă eforturile depuse de 
Agenție pentru a da curs recomandărilor 
și pentru a identifica acțiuni de 
remediere;

Or. en


