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Predlog spremembe 1
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. .... izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za okolje glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske agencije za okolje glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. .... izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za okolje glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. odloži sklep o podelitvi razrešnice
izvršnemu direktorju Evropske agencije za 
okolje glede izvrševanja proračuna 
agencije za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. .... izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za okolje glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju 
Evropske agencije za okolje glede 
izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010;
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Predlog spremembe 4
Bart Staes

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. .... izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za okolje glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko leto 
2010;

1. odloži sklep o podelitvi razrešnice
izvršnemu direktorju Evropske agencije za 
okolje glede izvrševanja proračuna 
agencije za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
agencije za okolje za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za okolje za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
agencije za okolje za proračunsko leto 
2010;

1. odloži zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za okolje za 
proračunsko leto 2010;
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Or. en

Predlog spremembe 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske 
agencije za okolje za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropske agencije za okolje za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 8
Bart Staes

Predlog resolucije
Podnaslov 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Odloži podelitev razrešnice agenciji in 
pričakuje bistvene odgovore ter ukrepe 
glede kritičnih pripomb in zahtev.

Or. en

Predlog spremembe 9
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je prepričan, da raven izvrševanja 
proračuna agencije pri proračunskih 
sredstvih, za katera so bile prevzete 
obveznosti, in odobritvah plačil 

1. je seznanjen, da so ravni izvrševanja 
proračuna agencije pri proračunskih 
sredstvih, za katera so bile prevzete 
obveznosti, in odobritvah plačil znašale 
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zagotavljajo pomembne informacije 
organu, ki podeljuje razrešnico, da oceni 
njihovo splošno uspešnost; ugotavlja, da 
agencija v letu 2010 ni predstavila teh 
informacij v predloženem dokumentu; 
zato poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice o natančni ravni 
izvrševanja proračuna pri proračunskih 
sredstvih, za katera so bile prevzete 
obveznosti, in odobritvah plačil;

100 % in 90,75 %;

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je prepričan, da raven izvrševanja 
proračuna agencije pri proračunskih 
sredstvih, za katera so bile prevzete 
obveznosti, in odobritvah plačil 
zagotavljajo pomembne informacije 
organu, ki podeljuje razrešnico, da oceni 
njihovo splošno uspešnost; ugotavlja, da 
agencija v letu 2010 ni predstavila teh 
informacij v predloženem dokumentu;
zato poziva agencijo, naj obvesti organ za 
podelitev razrešnice o natančni ravni
izvrševanja proračuna pri proračunskih 
sredstvih, za katera so bile prevzete 
obveznosti, in odobritvah plačil;

1. je prepričan, da raven izvrševanja 
proračuna agencije pri proračunskih 
sredstvih, za katera so bile prevzete 
obveznosti, in odobritvah plačil 
zagotavljajo pomembne informacije 
organu, ki podeljuje razrešnico, da oceni 
njihovo splošno uspešnost; ugotavlja, da je 
agencija v letu 2010 dosegla izvrševanje
proračuna pri proračunskih sredstvih, za 
katera so bile prevzete obveznosti, v višini 
99,99 % in 90,75 % pri odobritvah plačil, 
kot je navedeno v njenih letnih izkazih;

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja iz končnih računovodskih 
izkazov agencije, da je bilo 12.809.551,05 
EUR sredstev iz leta 2010 preneseno v 
proračun za leto 2011; opozarja agencijo, 
da je takšna situacija v nasprotju s 
proračunskim načelom enoletnosti in se 
lahko odpravi s pravilnim in ustreznim 
načrtovanjem ter spremljanjem izvajanja 
proračuna z namenom zmanjšanja 
prenosov sredstev na čim nižjo možno 
raven; zato poziva agencijo, naj v zvezi s 
tem sprejme učinkovite ukrepe;

3. ugotavlja iz končnih računovodskih 
izkazov agencije, da je bilo 12.809.551,05 
EUR sredstev iz leta 2010 preneseno v 
proračun za leto 2011; ugotavlja, da se 
8.941.279 EUR od celotnega prenesenega 
zneska nanaša na zunanje namenske 
prejemke, ki so večletni in zato za njih ne 
velja načelo enoletnosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja iz končnih računovodskih 
izkazov agencije, da je bilo 12.809.551,05 
EUR sredstev iz leta 2010 preneseno v 
proračun za leto 2011; opozarja agencijo, 
da je takšna situacija v nasprotju s 
proračunskim načelom enoletnosti in se 
lahko odpravi s pravilnim in ustreznim 
načrtovanjem ter spremljanjem izvajanja 
proračuna z namenom zmanjšanja 
prenosov sredstev na čim nižjo možno 
raven; zato poziva agencijo, naj v zvezi s
tem sprejme učinkovite ukrepe;

3. ugotavlja iz končnih računovodskih 
izkazov agencije, da je bilo 12.809.551,05 
EUR sredstev iz leta 2010 preneseno v 
proračun za leto 2011; je seznanjen z 
navedbo agencije, da se 8.941.279 EUR 
od prenesenega zneska nanaša na 
zunanje namenske prejemke;

Or. en

Predlog spremembe 13
Edit Herczog, Jutta Haug
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. na podlagi končnih računovodskih 
izkazov ugotavlja, da so razveljavljene 
neporabljene odobritve plačil prenesene iz 
prejšnjega leta znašale 585.282,87 EUR; 
razume agencijo, da je ta znesek nižji od 
razveljavljenega zneska v letu 2009, to je 
693.127,02 EUR; vendar poziva agencijo, 
naj sprejme konkretne ukrepe proti 
razveljavljanju prenesenih zneskov;

4. na podlagi končnih računovodskih 
izkazov ugotavlja, da so razveljavljene 
neporabljene odobritve plačil prenesene iz 
prejšnjega leta znašale 585.282,87 EUR; 
razume agencijo, da je ta znesek nižji od 
razveljavljenega zneska v letu 2009, to je 
693.127,02 EUR; ugotavlja, da stopnja 
razveljavitve v višini le 1,5 % pomeni 
boljše predvidevanje finančnih potreb;

Or. en

Predlog spremembe 14
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. na podlagi končnih računovodskih 
izkazov ugotavlja, da so razveljavljene 
neporabljene odobritve plačil prenesene iz 
prejšnjega leta znašale 585.282,87 EUR; 
razume agencijo, da je ta znesek nižji od 
razveljavljenega zneska v letu 2009, to je 
693.127,02 EUR; vendar poziva agencijo, 
naj sprejme konkretne ukrepe proti 
razveljavljanju prenesenih zneskov;

4. na podlagi končnih računovodskih 
izkazov ugotavlja, da so razveljavljene 
neporabljene odobritve plačil prenesene iz 
prejšnjega leta znašale 585.282,87 EUR; 
razume agencijo, da je ta znesek nižji od 
razveljavljenega zneska v letu 2009, to je 
693.127,02 EUR; vendar poziva agencijo, 
naj sprejme konkretne ukrepe proti 
razveljavljanju prenesenih zneskov in do 
30. junija 2012 obvesti organ za podelitev 
razrešnice;

Or. en

Predlog spremembe 15
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
agencije za proračunsko leto 2010 ne 
omenja sredstev agencije, ki so bila 
prenesena in razveljavljena;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
agencije za proračunsko leto 2010 ne 
omenja sredstev agencije, ki so bila 
prenesena in razveljavljena;

5. obžaluje, da Računsko sodišče v svojem 
poročilu o letnih računovodskih izkazih 
agencije za proračunsko leto 2010 ne meni,
da je obseg sredstev agencije, ki so bila 
prenesena in razveljavljena, zadosten, da 
ga je treba omeniti;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. dvomi, da je agencija v zvezi s 
storitvami kantine, čistilnimi storitvami, 
storitvami varovanja in opremo zagotovila 
največjo možno raven konkurence in 
stroškovno učinkovitost pri postopkih 
javnih naročil, temveč je dala prednost 
„starim“ pogodbenikom, čeprav so ti 
pogodbeniki medtem spremenili uradno 

črtano
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ime;

Or. en

Predlog spremembe 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. dvomi, da je agencija v zvezi s 
storitvami kantine, čistilnimi storitvami, 
storitvami varovanja in opremo zagotovila 
največjo možno raven konkurence in 
stroškovno učinkovitost pri postopkih 
javnih naročil, temveč je dala prednost 
„starim“ pogodbenikom, čeprav so ti 
pogodbeniki medtem spremenili uradno 
ime;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. dvomi, da je agencija v zvezi s 
storitvami kantine, čistilnimi storitvami, 
storitvami varovanja in opremo zagotovila 
največjo možno raven konkurence in 
stroškovno učinkovitost pri postopkih 
javnih naročil, temveč je dala prednost 
„starim“ pogodbenikom, čeprav so ti 
pogodbeniki medtem spremenili uradno 
ime;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. dvomi, da je agencija v zvezi s 
storitvami kantine, čistilnimi storitvami, 
storitvami varovanja in opremo zagotovila 
največjo možno raven konkurence in 
stroškovno učinkovitost pri postopkih 
javnih naročil, temveč je dala prednost 
„starim“ pogodbenikom, čeprav so ti 
pogodbeniki medtem spremenili uradno 
ime;

6. ugotavlja, da je agencija izvedla 
postopke javnih naročil v zvezi s 
storitvami kantine, čistilnimi storitvami, 
storitvami varovanja in opremo; opominja 
na revizijo Računskega sodišča iz oktobra 
2011 o tem vprašanju, pri kateri niso bile 
odkrite nepravilnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. dvomi, da je agencija v zvezi s 
storitvami kantine, čistilnimi storitvami, 
storitvami varovanja in opremo zagotovila 
največjo možno raven konkurence in 
stroškovno učinkovitost pri postopkih 
javnih naročil, temveč je dala prednost 
„starim“ pogodbenikom, čeprav so ti 
pogodbeniki medtem spremenili uradno 
ime;

6. dvomi, da je agencija v zvezi s 
storitvami kantine, čistilnimi storitvami, 
storitvami varovanja in opremo zagotovila 
največjo možno raven konkurence in 
stroškovno učinkovitost pri postopkih 
javnih naročil, temveč je dala prednost 
„starim“ pogodbenikom, čeprav so ti 
pogodbeniki medtem spremenili uradno 
ime; je seznanjen za navedbami agencije, 
da je Računsko sodišče oktobra 2011 
revidiralo te postopke; zato poziva 
Računsko sodišče in agencijo, naj organu 
za podelitev razrešnice posredujeta 
ugotovitve in poročilo, pripravljeno po tej 
reviziji;
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Or. en

Predlog spremembe 22
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je poleg tega zaskrbljen nad 
domnevnimi primeri navideznega 
zaposlovanja ljudi, ki delajo na zasebni 
podlagi za nekatere člane osebja agencije, 
plačuje pa jih agencija;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 23
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je poleg tega zaskrbljen nad 
domnevnimi primeri navideznega 
zaposlovanja ljudi, ki delajo na zasebni 
podlagi za nekatere člane osebja agencije, 
plačuje pa jih agencija;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je poleg tega zaskrbljen nad 
domnevnimi primeri navideznega 
zaposlovanja ljudi, ki delajo na zasebni 
podlagi za nekatere člane osebja agencije, 
plačuje pa jih agencija;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 25
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je poleg tega zaskrbljen nad 
domnevnimi primeri navideznega 
zaposlovanja ljudi, ki delajo na zasebni 
podlagi za nekatere člane osebja agencije, 
plačuje pa jih agencija;

7. je poleg tega zaskrbljen zaradi možnosti, 
da nekatere osebe, ki jih je zaposlila 
agencija, delajo tudi na zasebni podlagi za 
nekatere člane osebja agencije; če je temu 
res tako, poziva agencijo, naj organu za 
podelitev razrešnice zagotovi, da so 
storitve na zasebni podlagi plačane 
ločeno;

Or. en

Predlog spremembe 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Službo za notranjo revizijo, naj 
nemudoma preuči pogodbe agencije na 
področju storitev kantine, čistilnih 
storitev, storitev varovanja in opreme ter 
tako ugotovi, ali se pri postopkih javnih 
naročil, in sicer v fazah priprave, objave, 

črtano
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vrednotenja in upravljanja pogodb, 
upoštevata naslednji načeli: največja 
možna raven konkurence in stroškovna 
učinkovitost; prav tako, naj Služba za 
notranjo revizijo preuči domneve v zvezi z 
navideznim zaposlovanjem ter pravočasno 
obvesti organ za podelitev razrešnice o 
ugotovitvah Računskega sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 27
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Službo za notranjo revizijo, naj 
nemudoma preuči pogodbe agencije na 
področju storitev kantine, čistilnih 
storitev, storitev varovanja in opreme ter 
tako ugotovi, ali se pri postopkih javnih 
naročil, in sicer v fazah priprave, objave, 
vrednotenja in upravljanja pogodb, 
upoštevata naslednji načeli: največja 
možna raven konkurence in stroškovna 
učinkovitost; prav tako, naj Služba za 
notranjo revizijo preuči domneve v zvezi z 
navideznim zaposlovanjem ter pravočasno 
obvesti organ za podelitev razrešnice o 
ugotovitvah Računskega sodišča;

8. poziva Službo za notranjo revizijo, naj 
na splošno nadaljuje svoje revizijske 
naloge v okviru pristopa ocene tveganja in 
ohrani sedanjo prakso ene revizije na leto 
za agencijo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Službo za notranjo revizijo, naj 
nemudoma preuči pogodbe agencije na 
področju storitev kantine, čistilnih storitev, 
storitev varovanja in opreme ter tako 
ugotovi, ali se pri postopkih javnih naročil, 
in sicer v fazah priprave, objave, 
vrednotenja in upravljanja pogodb, 
upoštevata naslednji načeli: največja 
možna raven konkurence in stroškovna 
učinkovitost; prav tako, naj Služba za 
notranjo revizijo preuči domneve v zvezi z 
navideznim zaposlovanjem ter pravočasno 
obvesti organ za podelitev razrešnice o 
ugotovitvah Računskega sodišča;

8. poziva Službo za notranjo revizijo, naj 
izvede revizijo pogodbe agencije na 
področju storitev kantine, čistilnih storitev, 
storitev varovanja in opreme ter tako 
ugotovi, ali se pri postopkih javnih naročil, 
in sicer v fazah priprave, objave, 
vrednotenja in upravljanja pogodb, 
upoštevata naslednji načeli: največja 
možna raven konkurence in stroškovna 
učinkovitost; prav tako, naj Služba za 
notranjo revizijo pravočasno obvesti organ 
za podelitev razrešnice o svojih 
ugotovitvah;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Službo za notranjo revizijo, naj 
nemudoma preuči pogodbe agencije na 
področju storitev kantine, čistilnih storitev, 
storitev varovanja in opreme ter tako 
ugotovi, ali se pri postopkih javnih naročil, 
in sicer v fazah priprave, objave, 
vrednotenja in upravljanja pogodb, 
upoštevata naslednji načeli: največja 
možna raven konkurence in stroškovna 
učinkovitost; prav tako, naj Služba za 
notranjo revizijo preuči domneve v zvezi z 
navideznim zaposlovanjem ter pravočasno 
obvesti organ za podelitev razrešnice o 
ugotovitvah Računskega sodišča;

8. poziva Službo za notranjo revizijo, naj 
nemudoma preuči pogodbe agencije na 
področju storitev kantine, čistilnih storitev, 
storitev varovanja in opreme ter tako 
ugotovi, ali se pri postopkih javnih naročil, 
in sicer v fazah priprave, objave, 
vrednotenja in upravljanja pogodb, 
upoštevata naslednji načeli: največja 
možna raven konkurence in stroškovna 
učinkovitost; prav tako, naj Služba za 
notranjo revizijo preuči domneve, 
omenjene v odstavku 7, ter pravočasno 
obvesti organ za podelitev razrešnice; 

Or. en
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Predlog spremembe 30
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je kljub temu zaskrbljen nad dejstvom, 
da gre večinoma za zaposlovanje 
notranjega osebja; ugotavlja, da bi bil to 
lahko vir ali okoliščina za neupravičeno 
dajanje prednosti ali navzkrižje interesov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je kljub temu zaskrbljen nad dejstvom, 
da gre večinoma za zaposlovanje 
notranjega osebja; ugotavlja, da bi bil to 
lahko vir ali okoliščina za neupravičeno 
dajanje prednosti ali navzkrižje interesov;

11. je seznanjen z navedbami agencije, da 
je leta 2010 zaposlila 47 oseb, od česar je 
šlo pri sedmih primerih za zaposlovanje 
notranjega osebja; prav tako je seznanjen, 
da je agencija v zadnjih petih letih gostila 
12 znanstvenikov, ki so delali v njenih 
prostorih; poziva agencijo, naj zaradi 
preglednosti objavi življenjepise (ki naj 
vsebuje vsaj izobrazbo in delovne 
izkušnje) teh gostujočih znanstvenikov, da 
bi povečala preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 32
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je kljub temu zaskrbljen nad dejstvom, 
da gre večinoma za zaposlovanje 
notranjega osebja; ugotavlja, da bi bil to 
lahko vir ali okoliščina za neupravičeno 
dajanje prednosti ali navzkrižje interesov;

11. je kljub temu zaskrbljen nad dejstvom, 
da gre večinoma za zaposlovanje 
notranjega osebja; je seznanjen z 
odgovorom agencije, da je bilo 47 
zunanjih in sedem notranjih kandidatov 
zaposlenih po javnem natečaju;

Or. en

Predlog spremembe 33
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. je seznanjen, da je bilo leta 2010 na 
novo zaposlenih sedem notranjih in 40 
zunanjih kandidatov;je seznanjen z 
razdelitvijo kategorij notranjih 
kandidatov, in sicer en uradnik, pet 
začasnih in en pogodbeni delavec, ter 
razdelitvijo zunanje zaposlenih, in sicer 
en uradnik, 13 začasnih, 29 pogodbenih 
delavcev in štirje nacionalni strokovnjaki;

Or. en

Predlog spremembe 34
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva agencijo, naj tesneje poveže 
ukrepe, vire in rezultate;

13. meni, da je za agencijo pomembno, da 
jasno poveže ukrepe, vire in rezultate;
priznava prizadevanja agencije glede 
združevanja ukrepov, sredstev in 
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rezultatov v svojem načrtu upravljanja in 
letnem poročilu o dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je bila do nedavnega 
izvršna direktorica agencije članica 
uprave Earthwatch-a in članica 
evropskega svetovalnega odbora 
Worldwatch Europe, dveh nevladnih 
organizacij, poleg dejavnosti, ki jih je 
opravljala v agenciji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 36
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je bila do nedavnega
izvršna direktorica agencije članica uprave 
Earthwatch-a in članica evropskega 
svetovalnega odbora Worldwatch Europe, 
dveh nevladnih organizacij, poleg 
dejavnosti, ki jih je opravljala v agenciji;

14. je presenečen nad ugotovitvijo, da je 
bila od marca 2010 do aprila 2011 izvršna 
direktorica agencije članica uprave 
Earthwatch-a. 

Or. en

Predlog spremembe 37
Edit Herczog, Jutta Haug
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je bila do nedavnega
izvršna direktorica agencije članica uprave 
Earthwatch-a in članica evropskega
svetovalnega odbora Worldwatch Europe, 
dveh nevladnih organizacij, poleg 
dejavnosti, ki jih je opravljala v agenciji;

14. ugotavlja, da je bila od marca 2010 do 
aprila 2011 izvršna direktorica agencije 
članica uprave Earthwatch-a, mednarodne 
okoljske dobrodelne ustanove, ki ljudi po 
vsem svetu angažira pri znanstvenih 
terenskih raziskavah in izobraževanju, 
poleg dejavnosti, ki jih je opravljala v 
agenciji

Or. en

Predlog spremembe 38
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da je bila do nedavnega
izvršna direktorica agencije članica uprave
Earthwatch-a in članica evropskega 
svetovalnega odbora Worldwatch Europe, 
dveh nevladnih organizacij, poleg 
dejavnosti, ki jih je opravljala v agenciji;

14. ugotavlja, da je bila do aprila 2011
izvršna direktorica agencije skrbnica in 
članica mednarodnega svetovalnega 
odbora Earthwatch-a in naj bi bila članica 
evropskega svetovalnega odbora 
Worldwatch Europe, dveh nevladnih 
organizacij, poleg dejavnosti, ki jih je 
opravljala v agenciji; glede na izjavo 
izvršne direktorice, naj bi zapustila svoje 
funkcije v Earthwatch-u aprila 2011, 
potem ko ji je to svetoval član Računskega 
sodišča, zaradi možnega navzkrižja 
interesov; 

Or. en

Predlog spremembe 39
Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je močno zaskrbljen, da so v letu 2010, 
ko je izvršna direktorica še vedno 
neposredno sodelovala pri upravljanju 
Earthwatch-a, nekateri zaposleni 
agencije, vključno z izvršno direktorico, 
odšli na 5-10 dnevno raziskovanje v 
okviru različnih projektov raziskovanja 
biotske raznovrstnosti na območju 
Karibskega morja in Sredozemlja, ki jih je 
upravljal Earthwatch, in da je agencija 
nevladni organizaciji plačala 2000 EUR 
na udeleženca; razume, da se je to v letu 
2011 ponovilo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je močno zaskrbljen, da so v letu 2010, 
ko je izvršna direktorica še vedno 
neposredno sodelovala pri upravljanju 
Earthwatch-a, nekateri zaposleni agencije, 
vključno z izvršno direktorico, odšli na 5-
10 dnevno raziskovanje v okviru različnih 
projektov raziskovanja biotske 
raznovrstnosti na območju Karibskega 
morja in Sredozemlja, ki jih je upravljal 
Earthwatch, in da je agencija nevladni 
organizaciji plačala 2000 EUR na 
udeleženca; razume, da se je to v letu 2011 
ponovilo;

15. je seznanjen, da je 29 zaposlenih
agencije v letu 2010 sodelovalo pri 
ločenem usposabljanju o sodelovanju 
javnosti pri znanstvenih raziskavah, ki ga 
je organiziral Earthwatch v projektih 
biotske raznovrstnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je močno zaskrbljen, da so v letu 2010, 
ko je izvršna direktorica še vedno
neposredno sodelovala pri upravljanju
Earthwatch-a, nekateri zaposleni agencije, 
vključno z izvršno direktorico, odšli na 5-
10 dnevno raziskovanje v okviru različnih 
projektov raziskovanja biotske 
raznovrstnosti na območju Karibskega 
morja in Sredozemlja, ki jih je upravljal 
Earthwatch, in da je agencija nevladni 
organizaciji plačala 2000 EUR na 
udeleženca; razume, da se je to v letu 2011 
ponovilo;

15. je močno zaskrbljen, da je v letu 2010, 
ko je izvršna direktorica neposredno 
sodelovala pri Earthwatch-u, 29 zaposlenih
agencije, vključno z izvršno direktorico, 
odšlo na do 10 dnevno raziskovanje v 
okviru različnih projektov raziskovanja 
biotske raznovrstnosti na območju 
Karibskega morja in Sredozemlja, ki jih je 
upravljal Earthwatch, in da je agencija 
nevladni organizaciji plačala 33.791,28 
EUR, kot je navedla izvršna direktorica 
agencije;

Or. en

Predlog spremembe 42
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. meni, da je bilo usposabljanje nujno 
v podporo zavezi agencije k 
mednarodnemu letu biotske 
raznovrstnosti leta 2010, kot je predvideno 
v načrtu upravljanja in delovnem 
programu za leto 2010; ugotavlja, da je 
bilo bistvo te dejavnosti povečati znanje o 
tem, kako oblikovati programe 
znanstvenega sodelovanja javnosti kot 
odziv na politične zahteve po širši udeležbi 
javnosti na področju biotske 
raznovrstnosti in zaščitenih morskih 
območij;
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Or. en

Predlog spremembe 43
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 b. priznava, da je posebno 
usposabljanje osebja del poklicnega 
razvoja; ugotavlja, da skupen znesek 
33,791 EUR, ki je bil plačan Earthwatch-
u, znaša manj kot 7 % celotnih finančnih 
sredstev, ki jih agencija namenja za 
poklicni razvoj; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva agencijo in njeno izvršno 
direktorico, naj Odboru za proračunski 
nadzor posreduje konkretne informacije o 
teh izletih ter o skupnem znesku, ki ga je 
Evropska agencija za okolje plačala 
Earthwatch-u in Worldwatch-u v 
proračunskih letih 2009 in 2010;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 45
Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva agencijo in njeno izvršno 
direktorico, naj Odboru za proračunski 
nadzor posreduje konkretne informacije o 
teh izletih ter o skupnem znesku, ki ga je 
Evropska agencija za okolje plačala 
Earthwatch-u in Worldwatch-u v 
proračunskih letih 2009 in 2010;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 46
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva agencijo in njeno izvršno 
direktorico, naj Odboru za proračunski 
nadzor posreduje konkretne informacije o 
teh izletih ter o skupnem znesku, ki ga je 
Evropska agencija za okolje plačala 
Earthwatch-u in Worldwatch-u v 
proračunskih letih 2009 in 2010;

16. poziva agencijo in njeno izvršno
direktorico, naj podrobno pregledata 
postopke za prošnje za usposabljanje in 
združevanje izobraževalnih partnerjev, da 
bi preprečila njihovo uvedbo v register 
izjem, kar bi lahko pripeljalo do 
napačnega razumevanja; 

Or. en

Predlog spremembe 47
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva agencijo in njeno izvršno 
direktorico, naj Odboru za proračunski 
nadzor posreduje konkretne informacije o 

16. poziva agencijo in njeno izvršno 
direktorico, naj proračunskemu organu 
posreduje konkretne informacije o teh 
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teh izletih ter o skupnem znesku, ki ga je 
Evropska agencija za okolje plačala 
Earthwatch-u in Worldwatch-u v 
proračunskih letih 2009 in 2010;

izletih ter o skupnem znesku, ki ga je 
Evropska agencija za okolje plačala 
Earthwatch-u in Worldwatch-u v 
proračunskih letih 2009 in 2010;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je nesprejemljivo, da je po 
tem, ko je Računsko sodišča zahtevalo 
preučitev izletov, namesto temeljite 
preiskave glede domnevne zlorabe 
sredstev in navzkrižja interesov v zvezi z 
izvršno direktorico agencije, sledil poziv 
udeležencem - osebju Agencije za okolje -
naj napišejo nekaj o koristnosti 
raziskovalnih izletov; opominja Računsko 
sodišče, da je kontrola agencije v njegovi 
pristojnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 49
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je nesprejemljivo, da je po 
tem, ko je Računsko sodišča zahtevalo 
preučitev izletov, namesto temeljite 
preiskave glede domnevne zlorabe 
sredstev in navzkrižja interesov v zvezi z 
izvršno direktorico agencije, sledil poziv 
udeležencem - osebju Agencije za okolje -

črtano
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naj napišejo nekaj o koristnosti 
raziskovalnih izletov; opominja Računsko 
sodišče, da je kontrola agencije v njegovi 
pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 50
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je nesprejemljivo, da je po 
tem, ko je Računsko sodišča zahtevalo 
preučitev izletov, namesto temeljite 
preiskave glede domnevne zlorabe 
sredstev in navzkrižja interesov v zvezi z 
izvršno direktorico agencije, sledil poziv 
udeležencem - osebju Agencije za okolje -
naj napišejo nekaj o koristnosti 
raziskovalnih izletov; opominja Računsko 
sodišče, da je kontrola agencije v njegovi 
pristojnosti;

17. vendar je treba poudariti, da Računsko 
sodišče ni podvomilo o posebnih 
usposabljanjih, kar potrjuje, da ni bilo z 
nobene strani zlorabe sredstev in 
navzkrižja interesov;

Or. en

Predlog spremembe 51
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je nesprejemljivo, da je po 
tem, ko je Računsko sodišča zahtevalo 
preučitev izletov, namesto temeljite 
preiskave glede domnevne zlorabe sredstev 
in navzkrižja interesov v zvezi z izvršno 
direktorico agencije, sledil poziv 
udeležencem - osebju Agencije za okolje -

17. meni, da je nesprejemljivo, da je po 
tem, ko je Računsko sodišča zahtevalo 
preučitev izletov, namesto temeljite 
preiskave glede domnevne zlorabe sredstev 
in navzkrižja interesov v zvezi z izvršno 
direktorico agencije, sledil poziv 
udeležencem - osebju Agencije za okolje -
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naj napišejo nekaj o koristnosti 
raziskovalnih izletov; opominja Računsko 
sodišče, da je kontrola agencije v njegovi 
pristojnosti;

naj napišejo nekaj o koristnosti 
raziskovalnih izletov;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. pozdravlja sodelovanje med agencijo 
in nevladnimi organizacijami, ki delujejo 
na okoljskem področju, kot to delajo 
druge specializirane agencije, a opozarja, 
da že zgolj navidezno navzkrižje interesov 
škoduje zaupanju v institucije in zbuja 
skrbi davkoplačevalcev;

Or. en

Predlog spremembe 53
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 b. poziva agencijo, naj za spodbujanje 
večje preglednosti glede preprečevanja 
navzkrižja interesov in boj proti njemu 
nemudoma sprejme akcijski načrt, da na 
svojem spletnem mestu do 30. junija 2012 
objavi izjave o interesih, če te niso na 
voljo pa življenjepise (vsaj z izobrazbo in 
delovnimi izkušnjami) vodstvenega 
osebja, članov znanstvenega odbora, 
strokovnjakov in članov uprave meni, da 
bi takšni ukrepi organu za podelitev 
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razrešnice in javnosti omogočili, da se 
seznanijo z njihovimi kvalifikacijami in da 
se preprečijo morebitna navzkrižja 
interesov;

Or. en

Predlog spremembe 54
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. je kljub temu zaskrbljen nad velikim 
številom poročil in dokumentov ali drugih 
povezanih izdelkov, ki jih je pripravila 
agencija; je prepričan, da si je to mogoče 
razlagati kot pomanjkanje bistvenega in 
inovativnega dela agencije in da to 
posledično pomeni, da je finančni 
prispevek Unije agenciji slabo uporabljen; 
zato poziva agencijo, naj nemudoma 
podrobno obvesti proračunski organ, 
zlasti Odbor za proračunski nadzor, o:

črtano

– virih, ki jih agencija uporablja za 
pripravo svojih poročil, dokumentov in 
drugih povezanih izdelkov;
– razvidnosti morebitne dodane vrednosti 
poročil agencije v primerjavi s poročili 
drugih organov o okoljskih vprašanjih;
– postopku, če ta obstaja, preverjanja 
podatkov, ki jih pošiljajo države članice, 
periodičnosti teh preverjanj, načinih 
uporabe podatkov, ki jih pošiljajo države 
članice;
– skupnem številu gostujočih 
znanstvenikov, ki delajo v prostorih 
agencije, in njihovih kvalifikacijah v 
obdobju zadnjih petih let;
– stroških, povezanih z gostovanjem 
znanstvenikov;
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Or. en

Predlog spremembe 55
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 22 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. je kljub temu zaskrbljen nad velikim 
številom poročil in dokumentov ali drugih 
povezanih izdelkov, ki jih je pripravila 
agencija; je prepričan, da si je to mogoče 
razlagati kot pomanjkanje bistvenega in 
inovativnega dela agencije in da to 
posledično pomeni, da je finančni 
prispevek Unije agenciji slabo uporabljen;
zato poziva agencijo, naj nemudoma
podrobno obvesti proračunski organ, zlasti 
Odbor za proračunski nadzor, o:

22. poziva agencijo, naj podrobno obvesti 
proračunski organ, zlasti Odbor za 
proračunski nadzor, o:

Or. en

Predlog spremembe 56
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 22 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. je kljub temu zaskrbljen nad velikim 
številom poročil in dokumentov ali drugih 
povezanih izdelkov, ki jih je pripravila 
agencija; je prepričan, da si je to mogoče 
razlagati kot pomanjkanje bistvenega in 
inovativnega dela agencije in da to 
posledično pomeni, da je finančni 
prispevek Unije agenciji slabo uporabljen;
zato poziva agencijo, naj nemudoma 
podrobno obvesti proračunski organ, 
zlasti Odbor za proračunski nadzor, o:

22. je kljub temu zaskrbljen nad velikim 
številom poročil in dokumentov ali drugih 
povezanih izdelkov, ki jih je pripravila 
agencija; je prepričan, da si je to mogoče 
razlagati kot pomanjkanje bistvenega in 
inovativnega dela agencije in da to 
posledično pomeni, da je finančni 
prispevek Unije agenciji slabo 
uporabljen;zato vabi agencijo, naj
podrobno obvesti Odbor za proračunski 
nadzor, o:
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Or. en

Predlog spremembe 57
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 22 – alinea 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– številu poročil in drugih izdelkov iz leta 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 58
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 22 – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– skupnem številu gostujočih 
znanstvenikov, ki delajo v prostorih 
agencije, in njihovih kvalifikacijah v 
obdobju zadnjih petih let;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 59
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 22 – alinea 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– stroških, povezanih z gostovanjem 
znanstvenikov;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 60
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. priznava, da je v letu 2010 služba 
Komisije za notranjo revizijo zaključila 
revizijo sistema načrtovanja 
upravljanja/spremljanja dejavnosti, katere 
cilj je bil oceniti in zagotoviti zaupanje v 
ustreznost načrtovanja in spremljanja 
dejavnosti agencije; zlasti ugotavlja, da je 
služba Komisije za notranjo revizijo izdala 
osem priporočil in šest od njih opredelila 
kot pomembne, dve pa kot zaželeni;

23. priznava, da je v letu 2010 služba 
Komisije za notranjo revizijo zaključila 
revizijo sistema načrtovanja 
upravljanja/spremljanja dejavnosti, katere 
cilj je bil oceniti in zagotoviti zaupanje v 
ustreznost načrtovanja in spremljanja 
dejavnosti agencije; ugotavlja, da je služba 
Komisije za notranjo revizijo izdala osem 
priporočil, od katerih je eno še vedno 
nerešeno; glede tega pozdravlja letno 
poročanje o stanju izvajanja v javnem 
letnem poročilu o dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 61
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 24 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. s tem v zvezi poziva agencijo, da: črtano
– spodbuja smernice glede ciljev in 
merljivih kazalnikov pri načrtovanju 
projektov in spremljanju napredka;
– dodeli stroške projektom;
– spodbuja bolj učinkovito upravljanje 
projektov in postopkov za kontrolo in 
preverjanje novih podatkov, vnesenih v 
sistem načrtovanja upravljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 62
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 25 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poleg tega poziva agencijo, naj 
nemudoma sprejme ukrepe za odpravo 
slabosti, ki jih je ugotovila služba
Komisije za revizijo v svojih predhodnih 
revizijah upravljanja kakovosti in 
upravljanja subvencij z namenom, da:

25. je seznanjen s priporočili službe
Komisije za revizijo v svojih predhodnih 
revizijah upravljanja kakovosti in 
upravljanja subvencij; se zaveda, da je bila 
službi Komisije za revizijo v prvi polovici 
leta 2011 zagotovljena dokumentacija za 
tri od šestih ugotovitev; poziva agencijo, 
naj še naprej sodeluje na tem področju, 
službo Komisije za revizijo pa, naj obvesti 
o stanju izvajanja priporočil;

Or. en

Predlog spremembe 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 25 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– razvije in uporablja kontrolni seznam za 
zagotavljanje kakovosti/kontrolo 
kakovosti za poročilo o evidencah 
toplogrednih plinov,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Edit Herczog, Jutta Haug

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. opozarja na priporočila iz prejšnjih 
poročil o razrešnici, navedena v prilogi k 
tej resoluciji;

26. opozarja na priporočila iz prejšnjih 
poročil o razrešnici, navedena v prilogi k 
tej resoluciji; priznava prizadevanja 
agencije za izvajanje priporočil in 
opredelitev ukrepov za izboljšanje stanja;

Or. en


