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Predlog spremembe 1
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. 
septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj 
proti korupciji, Pisne izjave št. 2/2010 o 
prizadevanjih Unije za boj proti korupciji
in Sporočila komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru o boju 
proti korupciji v EU (COM(2011)0308);

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. 
septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj 
proti korupciji in Sporočila komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru o boju proti korupciji v EU 
(COM(2011)0308);

Or. en

Predlog spremembe 2
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je število agencij v zadnjem 
desetletju neprimerljivo povečalo, s treh 
leta 2000 na 24 leta 2010,

B. ker se je število agencij Unije zelo 
povečalo, kot se je s širitvijo, večjim 
številom evropskih državljanov in večjimi 
zakonodajnimi pooblastili evropskih 
institucij razvilo tudi evropsko 
povezovanje, in ker te agencije prispevajo 
k politikam Unije,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Edit Herczog

Predlog resolucije
Uvodna izjava B



Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je število agencij v zadnjem 
desetletju neprimerljivo povečalo, s treh 
leta 2000 na 24 leta 2010,

B. ker se je število agencij v zadnjem 
desetletju neprimerljivo povečalo,

Or. en

Predlog spremembe 4
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je število agencij v zadnjem 
desetletju neprimerljivo povečalo, s treh 
leta 2000 na 24 leta 2010,

B. ker se je število agencij v zadnjem 
desetletju zelo povečalo, s treh leta 2000 na 
24 leta 2010,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so odločitve o ustanovitvi in 
razporeditvi agencij, ki jih je v preteklih 
letih sprejel Svet, odgovorne za visoke 
stroške in neučinkovito delovanje 
zadevnih agencij, saj pri sprejemanju 
odločitev ni bil upoštevan dejavnik 
učinkovitosti, to pa med drugim povzroča, 
da so naseljene na oddaljenih in dragih 
lokacijah, 

Or. en

Predlog spremembe 6
Edit Herczog
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so se prispevki Unije za 
decentralizirane agencije med leti 2007 in 
2010 močno povečali, in sicer z 
1.055.000.000 EUR (za 21 agencij) na 
1.658.000.000 EUR (za 24 agencij),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so se prispevki Unije za 
decentralizirane agencije med leti 2007 in 
2010 močno povečali, in sicer z 
1.055.000.000 EUR (za 21 agencij) na 
1.658.000.000 EUR (za 24 agencij),

C. ker se je proračun decentraliziranih 
agencij med leti 2007 in 2010 močno
povečal, in sicer z 1.055.000.000 EUR (za 
21 agencij) na 1.658.000.000 EUR (za 24 
agencij),

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Unija v proračunskem letu 2010 
prispevala za decentralizirane agencije 
1.658.000.000 EUR,

D. ker je Unija v proračunskem letu 2010 
prispevala za decentralizirane agencije 
689.947.000 EUR v prevzetih obveznostih, 
od česar je bilo 51.667.000 EUR 
namenskih prihodkov;



Or. en

Predlog spremembe 9
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Unija v proračunskem letu 2010 
prispevala za decentralizirane agencije 
1.658.000.000 EUR,

D. ker je Unija v proračunskem letu 2010 
prispevala za decentralizirane agencije več 
kot 620.000.000 EUR,

Or. en

Predlog spremembe 10
Edit Herczog

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se proračun agencij sprejema po 
enaki formuli kot splošni proračun Unije 
in je predmet nadzora tako Sveta kot 
Parlamenta, 

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je nameravalo Računsko sodišče 
preučiti uspešnost agencij in do leta 2011 
izdati posebno poročilo o primerjalni 
analizi stroškov agencij Evropske unije, 
vendar tega poročila do konca leta 2011 

G. ker še vedno čaka na posebno poročilo 
Računskega sodišča o primerjalni analizi 
stroškov agencij Evropske unije, a 
pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče 
organu za podelitev razrešnice v pismu z 
dne 15. februarja 2012 posredovalo 
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žal ni uspelo izdati, povzetek zgoraj navedenega posebnega 
poročila,

Or. en

Predlog spremembe 12
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je nameravalo Računsko sodišče 
preučiti uspešnost agencij in do leta 2011 
izdati posebno poročilo o primerjalni 
analizi stroškov agencij Evropske unije, 
vendar tega poročila do konca leta 2011 žal 
ni uspelo izdati,

G. ker je nameravalo Računsko sodišče 
preučiti uspešnost agencij in do leta 2011 
izdati posebno poročilo o primerjalni 
analizi stroškov agencij Evropske unije, 
vendar tega poročila do konca leta 2011 žal 
ni uspelo izdati, in ker je predsednik 
Evropskega računskega sodišča 
15. februarja 2012 predsedniku 
Evropskega parlamenta poslal dokument 
o stroških upravljanja, finančnem 
poslovodenju in operativni učinkovitosti 
agencij, v spremnem pismu pa navedel, da 
ne gre za posebno poročilo, da ni 
namenjeno javnosti ter da ga je mogoče 
uporabiti za postopek podelitve razrešnice 
za leto 2011, čeprav zajema primerjalne 
podatke za obdobje 2008–2010,

Or. en

Predlog spremembe 13
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je nameravalo Računsko sodišče 
preučiti uspešnost agencij in do leta 2011 
izdati posebno poročilo o primerjalni 

G. ker je nameravalo Računsko sodišče 
preučiti uspešnost agencij in do leta 2011 
izdati posebno poročilo o primerjalni 



analizi stroškov agencij Evropske unije, 
vendar tega poročila do konca leta 2011 žal 
ni uspelo izdati,

analizi stroškov agencij Evropske unije, 
vendar tega poročila do konca leta 2011 žal 
ni uspelo izdati, in ker je seznanjen s 
pismom Računskega sodišča z dne 15. 
februarja 2012, v katerem je navedeno, da 
je Računsko sodišče pripravilo dokument, 
ki „ni posebno poročilo in ne bo 
objavljeno kot tako“, vseeno pa 
„pravočasno zagotavlja ustrezne podatke 
za postopek podelitve razrešnice za 
proračunsko leto 2011“,

Or. en

Predlog spremembe 14
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je Komisija v sporočilu o boju proti 
korupciji v EU iz leta 2011 ocenila, da se 
v EU zaradi korupcije vsako leto izgubi 
120 milijard EU, kar povzroča finančno 
škodo, zmanjšuje javne finance in 
spodkopava zaupanje v demokratične 
institucije, zaradi česar je bil vzpostavljen 
protikorupcijski mehanizem na ravni 
Unije, ki se osredotoča na uporabo 
sredstev Unije, javna naročila in 
navzkrižje interesov,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 15
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zgoraj navedena resolucija 
Parlamenta z dne 15. septembra 2011 o 

črtano
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prizadevanjih EU za boj proti korupciji 
navaja, da korupcija vodi v zlorabo javnih 
sredstev na splošno in sredstev 
davkoplačevalcev EU ter izkrivljanje trga, 
saj je vplivala tudi na sedanjo 
gospodarsko krizo, ter v skladu s svojo 
pisno izjavo 2/2010 poziva Komisijo in 
ustrezne organe Unije, naj preprečijo, da 
bi pri upravljanju s sredstvi Unije 
prihajalo do korupcije, ter sprejmejo 
odvračilne sankcije v primerih dokazane 
korupcije in goljufij,

Or. en

Predlog spremembe 16
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 1 - uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj organu za 
podelitev razrešnice vsako leto zagotovi 
konsolidirane podatke o skupnem letnem 
financiranju posamezne agencije iz 
splošnega proračuna Unije; poudarja, da 
bi moral dokument vsebovati te podatke:

1. poziva Komisijo, naj organu za 
podelitev razrešnice vsako leto zagotovi 
konsolidirane podatke o skupnem letnem 
financiranju posamezne agencije, kot je 
navada pri pripravi proračuna; poudarja, 
da bi moral dokument vsebovati te 
podatke:

Or. en

Predlog spremembe 17
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 1 – alinea 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– poziva Komisijo, naj organu za podelitev 
razrešnice vsako leto zagotovi 
konsolidirane podatke o stopnji 



prihodkov, ki so jih ustvarile agencije 
same, in stopnji prispevkov držav članic in 
tretjih strani;

Or. en

Predlog spremembe 18
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj podatke iz prvega 
odstavka predloži za proračunsko leto 
2010 ter za predhodna proračunska leta, 
da bosta lahko Parlament in javnost 
prispevek Unije za posamezno agencijo 
primerjala skozi čas, kar bo omogočalo 
jasnost, preglednost in javni nadzor nad 
porabo denarja Unije ter prispevalo k 
temu, da se ponovno vzpostavi zaupanje 
med evropskimi davkoplačevalci;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj podatke iz prvega 
odstavka predloži za proračunsko leto 2010 
ter za predhodna proračunska leta, da bosta 
lahko Parlament in javnost prispevek Unije 
za posamezno agencijo primerjala skozi 
čas, kar bo omogočalo jasnost, preglednost 
in javni nadzor nad porabo denarja Unije 
ter prispevalo k temu, da se ponovno 
vzpostavi zaupanje med evropskimi 
davkoplačevalci;

2. poziva Komisijo, naj podatke iz prvega 
odstavka na primerljiv in pregleden način 
predloži za proračunsko leto 2010 ter za 
predhodna proračunska leta, da bosta lahko 
Parlament in javnost prispevek Unije za 
posamezno agencijo primerjala skozi čas; 
kar bo omogočalo jasnost, preglednost in 
javni nadzor nad porabo denarja Unije ter 
prispevalo k temu, da se ponovno 
vzpostavi zaupanje med evropskimi 
davkoplačevalci;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj podatke iz prvega 
odstavka predloži za proračunsko leto 2010 
ter za predhodna proračunska leta, da bosta 
lahko Parlament in javnost prispevek Unije 
za posamezno agencijo primerjala skozi 
čas, kar bo omogočalo jasnost, preglednost 
in javni nadzor nad porabo denarja Unije 
ter prispevalo k temu, da se ponovno 
vzpostavi zaupanje med evropskimi 
davkoplačevalci; 

2. poziva Komisijo, naj podatke iz prvega 
odstavka predloži za proračunsko leto 2010 
ter za predhodna proračunska leta, da bosta 
lahko Parlament in javnost prispevek Unije 
za posamezno agencijo primerjala skozi 
čas, kar bo omogočalo jasnost, preglednost 
in javni nadzor nad porabo denarja Unije; 

Or. fr

Predlog spremembe 21
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj zdaj, v času 
finančne krize, neha povečevati proračun
agencij, in razmisli celo o tem, da bi 
zmanjšala prispevek Unije zanj, zlasti za 
agencije, ki izvajajo predvsem raziskave; 
poziva tudi agencije, naj zmanjšajo tekoče 
stroške in vzpostavijo mehanizme, s 
katerimi bodo lahko prikazali uporabo in 
njeno upravičenost za vsak euro, ter 
bistveno povečajo prihranke sredstev 
Unije;

3. poziva Svet in Komisijo, naj predvsem v 
času finančne krize skupaj s Parlamentom 
razmislita o morebitnih spremembah v 
proračunu agencij, in sicer za vsak primer 
posebej, pri tem pa naj upoštevata 
kontekst strategije EU 2020;

Or. en



Predlog spremembe 22
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj zdaj, v času 
finančne krize, neha povečevati proračun 
agencij, in razmisli celo o tem, da bi 
zmanjšala prispevek Unije zanj, zlasti za 
agencije, ki izvajajo predvsem raziskave; 
poziva tudi agencije, naj zmanjšajo tekoče 
stroške in vzpostavijo mehanizme, s 
katerimi bodo lahko prikazali uporabo in 
njeno upravičenost za vsak euro, ter 
bistveno povečajo prihranke sredstev 
Unije;

3. poziva Komisijo, naj zdaj, v času 
finančne krize, neha povečevati proračun 
agencij, in razmisli celo o tem, da bi 
zmanjšala prispevek Unije zanj, zlasti za 
agencije, ki izvajajo predvsem raziskave; 
poziva tudi agencije, naj zmanjšajo tekoče 
in splošne stroške, med drugim z 
združitvijo agencij, katerih naloge so si 
podobne oziroma se prekrivajo ali ki 
delujejo na več krajih dela, in vzpostavijo 
mehanizme, s katerimi bodo lahko 
prikazali uporabo in njeno upravičenost za 
vsak euro, ter bistveno povečajo prihranke 
sredstev Unije;

Or. en

Predlog spremembe 23
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj zdaj, v času 
finančne krize, neha povečevati proračun
agencij, in razmisli celo o tem, da bi 
zmanjšala prispevek Unije zanj, zlasti za 
agencije, ki izvajajo predvsem raziskave;
poziva tudi agencije, naj zmanjšajo tekoče 
stroške in vzpostavijo mehanizme, s 
katerimi bodo lahko prikazali uporabo in 
njeno upravičenost za vsak euro, ter 
bistveno povečajo prihranke sredstev 
Unije;

3. poziva Komisijo, naj zdaj, v času 
finančne krize, neha povečevati proračune
agencij in razmisli celo o tem, da bi 
zmanjšala prispevek Unije zanje, zlasti za 
agencije, ki izvajajo predvsem raziskave;
od agencij zahteva, naj zmanjšajo tekoče 
stroške in vzpostavijo mehanizme, s 
katerimi bodo lahko prikazale uporabo in 
njeno upravičenost za vsak euro, ter 
bistveno povečajo prihranke sredstev 
Unije;

Or. nl
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Predlog spremembe 24
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je prišlo leta 2010 v več 
agencijah do sprememb proračuna ter 
nadaljnjega prenosa in prerazporeditev; 
ugotavlja, da nekatere agencije namen teh 
dejanj utemeljijo, tako na primer 
Prevajalski center za organe Evropske 
unije in Evropska železniška agencija; 
poziva vse agencije, naj spremembe 
proračuna, prerazporeditve in prenose 
dosledno utemeljijo v svojih poročilih o 
končnih letnih računovodskih izkazih ter 
letnih poročilih o upravljanju proračuna in 
finančnem poslovodenju;

4. poziva agencije, naj spremembe 
proračuna, prerazporeditve in prenose 
dosledno utemeljijo v svojih poročilih o 
končnih letnih računovodskih izkazih ter 
letnih poročilih o upravljanju proračuna in 
finančnem poslovodenju;

Or. en

Predlog spremembe 25
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je prišlo leta 2010 v več 
agencijah do sprememb proračuna ter 
nadaljnjega prenosa in prerazporeditev;
ugotavlja, da nekatere agencije namen teh 
dejanj utemeljijo, tako na primer 
Prevajalski center za organe Evropske 
unije in Evropska železniška agencija;
poziva vse agencije, naj spremembe 
proračuna, prerazporeditve in prenose 
dosledno utemeljijo v svojih poročilih o 
končnih letnih računovodskih izkazih ter 
letnih poročilih o upravljanju proračuna in 

4. ugotavlja, da je prišlo leta 2010 v več 
agencijah do sprememb proračuna ter
nadaljnjega prenosa in prerazporeditev;
ugotavlja, da nekatere agencije namen teh 
dejanj utemeljijo, tako na primer 
Prevajalski center za organe Evropske 
unije in Evropska železniška agencija;
zahteva, da agencije spremembe 
proračuna, prerazporeditve in prenose 
dosledno utemeljijo v svojih poročilih o 
končnih letnih računovodskih izkazih ter 
letnih poročilih o upravljanju proračuna in 



finančnem poslovodenju; finančnem poslovodenju;

Or. nl

Predlog spremembe 26
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da imajo nekatere agencije 
težave pri pravočasnem porabljanju 
proračuna in da se njihova sredstva 
namenjajo za projekte, ki niso povezani s 
tekočim proračunskim letom; je razburjen 
nad dejstvom, da se precejšnji 
proračunski zneski dodelijo ob koncu 
proračunskega leta; meni, da je to lahko 
znak, da se v nekaterih primerih tratijo 
sredstva Unije; poziva Računsko sodišče, 
predvsem pa agencije same, naj 
posredujejo dodatne podatke in 
utemeljitve za CEDEFOP, CPVO, EFSA, 
EMSA, ENISA, ERA, EUROJUST in 
FRA, ki so več kot 25 % svojega 
proračuna porabile v zadnjih dveh 
mesecih leta 2010, ter za CEPOL, CPVO, 
FRONTEX in še enkrat EMSA, ki vedno 
znova prikazujejo visok delež prenosov, ki 
jih je treba preklicati;

Or. en

Predlog spremembe 27
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. je razburjen nad dejstvom, da je bilo 
za ECHA, ENISA, ERA, EUROFOUND, 
FRA, CEPOL, EU-OSHA, EFSA, 
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EUROJUST, ECDC, FRONTEX, OHIM 
razmerje med vnaprej vračunanimi 
obveznostmi in prenosi v letu 2010 nižje 
od 50 %; zahteva, da zgoraj navedene 
agencije posredujejo dodatne podatke in 
utemeljitve, saj razmerje kaže, da se več 
kot polovica prenosov nanaša na 
dejavnosti v naslednjem letu, to pa bi, če 
ne bi bilo utemeljeno, prekršilo načelo 
enoletnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno ugotavlja, da je bil obseg 
prenosa in razveljavitev operativnih 
sredstev v več agencijah v proračunskem 
letu 2010 zelo velik; obžaluje, da 
Računskega sodišča v svojih poročilih o 
letnih računovodskih izkazih za 
proračunsko leto 2010 ni navedlo ravni 
proračunskih sredstev, ki so jih prenesle 
in/ali razveljavile Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA), Evropska agencija za 
okolje (EEA), Evropska agencija za 
pomorsko varnost (EMSA) in Evropska 
policijska akademija (CEPOL);

5. ugotavlja, da je bil obseg prenosa in 
razveljavitev operativnih sredstev v več 
agencijah v proračunskem letu 2010 zelo 
velik;

Or. en

Predlog spremembe 29
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 5



Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno ugotavlja, da je bil obseg 
prenosa in razveljavitev operativnih 
sredstev v več agencijah v proračunskem 
letu 2010 zelo velik; obžaluje, da 
Računskega sodišča v svojih poročilih o 
letnih računovodskih izkazih za 
proračunsko leto 2010 ni navedlo ravni 
proračunskih sredstev, ki so jih prenesle 
in/ali razveljavile Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA), Evropska agencija za 
okolje (EEA), Evropska agencija za 
pomorsko varnost (EMSA) in Evropska 
policijska akademija (CEPOL);

5. ponovno ugotavlja, da je bil obseg 
prenosa in razveljavitev operativnih 
sredstev v več agencijah v proračunskem 
letu 2010 zelo velik;

Or. en

Predlog spremembe 30
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno ugotavlja, da je bil obseg 
prenosa in razveljavitev operativnih 
sredstev v več agencijah v proračunskem 
letu 2010 zelo velik; obžaluje, da 
Računskega sodišča v svojih poročilih o 
letnih računovodskih izkazih za 
proračunsko leto 2010 ni navedlo ravni 
proračunskih sredstev, ki so jih prenesle 
in/ali razveljavile Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA), Evropska agencija za 
okolje (EEA), Evropska agencija za 
pomorsko varnost (EMSA) in Evropska 
policijska akademija (CEPOL);

5. ponovno ugotavlja, da je bil obseg 
prenosa in razveljavitev operativnih 
sredstev v več agencijah v proračunskem 
letu 2010 zelo velik; obžaluje, da se je 
Računsko sodišče v svojih poročilih o 
letnih računovodskih izkazih za 
proračunsko leto 2010 odločilo, da je 
raven proračunskih sredstev, ki so jih 
prenesle in/ali razveljavile Evropska 
agencija za kemikalije (ECHA), Evropska 
agencija za okolje (EEA), Evropska 
agencija za pomorsko varnost (EMSA) in
Evropska policijska akademija (CEPOL) 
tako majhna, da je ni treba navesti;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da visoka raven prenosov in 
razveljavitev ponavadi kaže na to, da 
agencija ni znala upravljati z velikim 
povečanjem proračuna; zahteva, da se 
absorpcijski sposobnosti in času, ki je 
potreben za izvajanje dodatnih nalog, 
pripiše večja vloga pri sprejemanju 
proračunskih odločitev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 32
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da visoka raven prenosov in 
razveljavitev ponavadi kaže na to, da 
agencija ni znala upravljati z velikim 
povečanjem proračuna; zahteva, da se 
absorpcijski sposobnosti in času, ki je 
potreben za izvajanje dodatnih nalog, 
pripiše večja vloga pri sprejemanju 
proračunskih odločitev;

6. poudarja, da visoka raven prenosov in 
razveljavitev ponavadi kaže na to, da 
agencija ni znala upravljati z velikim 
povečanjem proračuna; zahteva, da se 
absorpcijski sposobnosti in času, ki je 
potreben za izvajanje dodatnih nalog, 
pripiše večja vloga pri sprejemanju 
proračunskih odločitev; poziva, da se letni 
proračun agencij, ki ne bodo sprejele 
strukturnih ukrepov, da bi rešile to težavo, 
zmanjša;

Or. nl

Predlog spremembe 33
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)



Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva agencije, naj izboljšajo 
upravljanje obveznosti, pa tudi interno 
načrtovanje in splošne napovedi za 
prihodke, da bi optimizirale stopnje 
prenosa in razveljavitev ter porabo; 
opozarja agencije, da morajo izpopolniti 
sisteme načrtovanja in spremljanja ter 
začeti sklepati pogodbe bolj zgodaj v 
koledarskem letu, da bi zmanjšale potrebo 
po prenosu sredstev; poleg tega poziva 
Komisijo, naj zagotovi ustrezne smernice;
poziva proračunski organ, naj v prihodnje 
previdneje odloča o povečanju proračuna 
agencij ter upošteva, koliko časa je 
potrebnega za izvedbo novih dejavnosti;
pozdravlja namen Evropskega centra za 
razvoj poklicnega usposabljanja 
(CEDEFOP), da nadalje zmanjša 
prenose, tako da s standardiziranimi 
predlogami spremlja izvrševanje 
proračuna (obveznosti, plačil) in napredek 
pri javnih naročilih; meni, da bi morale 
temu kot zgledu slediti tudi druge 
agencije;

Or. en

Predlog spremembe 34
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zato poziva agencije, naj izboljšajo 
interno načrtovanje in splošne napovedi 
za prihodke, da bi zmanjšale visoke 
stopnje prenosa in razveljavitev ter 
porabo; opozarja agencije, da morajo 
izpopolniti sisteme načrtovanja in 
spremljanja ter začeti sklepati pogodbe 
bolj zgodaj v koledarskem letu, da bi 
zmanjšale potrebo po prenosu sredstev;
poleg tega poziva Komisijo, naj zagotovi 

črtano
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ustrezne smernice;

Or. en

Predlog spremembe 35
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zato poziva agencije, naj izboljšajo 
interno načrtovanje in splošne napovedi za 
prihodke, da bi zmanjšale visoke stopnje 
prenosa in razveljavitev ter porabo;
opozarja agencije, da morajo izpopolniti 
sisteme načrtovanja in spremljanja ter 
začeti sklepati pogodbe bolj zgodaj v 
koledarskem letu, da bi zmanjšale potrebo 
po prenosu sredstev; poleg tega poziva 
Komisijo, naj zagotovi ustrezne smernice;

7. zahteva, da agencije izboljšajo interno 
načrtovanje in splošne napovedi za 
prihodke, da bi zmanjšale visoke stopnje 
prenosa in razveljavitev ter porabo;
opozarja agencije, da morajo izpopolniti 
sisteme načrtovanja in spremljanja ter 
začeti sklepati pogodbe bolj zgodaj v 
koledarskem letu, da bi zmanjšale potrebo 
po prenosu sredstev; poleg tega poziva 
Komisijo, naj stanje pozorno spremlja;

Or. nl

Predlog spremembe 36
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. agencije tudi poziva, naj izboljšajo 
upravljanje z obveznostmi, da bi jih 
uskladile z dejanskimi potrebami;
poudarja, da visoka raven prenosov in 
razveljavitev pogosto kaže na to, da 
agencija ni znala upravljati z velikim 
povečanjem proračuna; zato se sprašuje, 
ali ne bi proračunska organa ravnala bolj 
odgovorno, če bi v prihodnje previdneje 
odločala o povečanju proračuna agencij, 
tako da bi upoštevala, koliko časa je 

črtano



potrebnega za izvedbo novih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 37
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. priznava pa, da imajo nekatere 
agencije, na primer EMA, zaradi svoje 
finančne strukture praviloma visoko 
stopnjo prenosov ob koncu vsakega 
proračunskega leta; poziva te agencije, 
naj oblikujejo mehanizem, ki bo 
omogočal, da bodo pravočasno opredelile 
predvideno stopnjo prenosa; meni, da je 
tak mehanizem nepogrešljiv pri 
ocenjevanju, ali je stopnja prenosa ob 
koncu leta upravičena in ali je agencija 
sposobna ustrezno upravljati svoj 
proračun;

Or. en

Predlog spremembe 38
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja namen Evropskega centra za 
razvoj poklicnega usposabljanja 
(CEDEFOP), da nadalje zmanjša 
prenose, tako da s standardiziranimi 
predlogami spremlja izvrševanje 
proračuna (obveznosti, plačil) in napredek 
pri javnih naročilih; meni, da bi morale 
temu kot zgledu slediti tudi druge 
agencije;

črtano



AM\893008SL.doc 21/81 PE483.635v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 39
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in vse strani, 
vključene v proračunski postopek, naj pri 
oblikovanju proračuna agencij začnejo 
čim prej izvajati priporočilo Računskega 
sodišča o oblikovanju proračuna agencij 
na podlagi ničelne rasti, kar pomeni, da se 
proračun posamezne agencije oblikuje 
brez upoštevanja zneskov iz preteklosti in 
se določi na podlagi potreb posamezne 
agencije;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno opozarja, da mora biti 
proračun agencij uravnotežen; poudarja, 
da nekatere agencije ustvarjajo s svojimi 
dejavnostmi dobiček, iz katerega v 
nekaterih primerih nastaja presežek; 
meni, da bi morale agencije, ki se v celoti 
financirajo iz proračuna Evropske unije, 
presežek, ki so ga ustvarile v letu n, 
dosledno odšteti od subvencij, ki jih od 
Unije prejmejo za leto n+1;

črtano

Or. en



Predlog spremembe 41
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno opozarja, da mora biti 
proračun agencij uravnotežen; poudarja, da 
nekatere agencije ustvarjajo s svojimi 
dejavnostmi dobiček, iz katerega v 
nekaterih primerih nastaja presežek; meni, 
da bi morale agencije, ki se v celoti 
financirajo iz proračuna Evropske unije, 
presežek, ki so ga ustvarile v letu n, 
dosledno odšteti od subvencij, ki jih od 
Unije prejmejo za leto n+1;

10. ponovno opozarja, da mora biti 
proračun agencij uravnotežen; poudarja, da 
nekatere agencije ustvarjajo s svojimi 
dejavnostmi višje prihodke, iz katerih v 
nekaterih primerih nastaja presežek; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo agencije, 
ki se v celoti financirajo iz proračuna 
Evropske unije, presežek, ki so ga ustvarile 
v letu n, dosledno odštevale od subvencij, 
ki jih od Unije prejmejo za leto n+1, pod 
pogojem, da to ne ogroža ciljev agencij;

Or. en

Predlog spremembe 42
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva agencije, naj preučijo svoje 
notranje upravne postopke ter poskusijo 
zmanjšati upravno breme; predvsem 
spominja na postopke javnih naročil in 
zaposlovanja, pri katerih bi utegnilo biti 
precej manevrskega prostora;

Or. en

Predlog spremembe 43
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. priganja agencije, naj pri pripravi 
naslednjih kadrovskih načrtov razmislijo 
o lastnih upravnih stroških in jih 
primerjajo z drugimi ustanovami, prav 
tako pa naj pri naslednjih imenovanjih na 
nova delovna mesta upoštevajo 
preglednico s primerjalno lestvico 
razredov upravnega osebja;

Or. en

Predlog spremembe 44
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ustrezne proračunske akterje poziva, 
naj spoštujejo svojo dolžnost, da v 
proračunskem postopku primerno 
utemeljijo zahtevke glede proračuna 
agencij (tj. prvotni zahtevek za dodelitev 
proračunskih sredstev, povečanje, 
zmanjšanje);

12. ustrezne proračunske akterje poziva, 
naj spoštujejo svojo dolžnost, da v 
proračunskem postopku primerno 
utemeljijo zahtevke glede proračuna 
agencij (tj. prvotni zahtevek za dodelitev 
proračunskih sredstev, povečanje, 
zmanjšanje); meni, da bi morali proračuni 
agencij temeljiti na dejanskih potrebah ter 
biti tako vzpostavljeni na podlagi ničelne 
rasti, ne pa na podlagi potreb, 
opredeljenih pred več leti; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 13



Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva agencije, naj z izvedbo 
korektivnih ukrepov zmanjšajo število 
zamud pri plačilih; je predvsem zaskrbljen,
ker se z zamudami pri plačilih povečajo 
možnosti za plačilo obresti in stroškov za 
zamude, za katere v proračunu ni 
predvidenih sredstev;

13. spodbuja agencije, naj z izvedbo 
korektivnih ukrepov zmanjšajo število 
zamud pri plačilih; meni, da se z 
zamudami pri plačilih povečajo možnosti 
za plačilo obresti in stroškov za zamude, za 
katere v proračunu ni predvidenih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 46
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. agencije tudi poziva, naj natančno in v 
celoti poročajo o izjemah v skladu s 
standardom notranje kontrole št. 16;

14. agencije tudi poziva, naj poročajo o 
izjemah v skladu s standardom notranje 
kontrole št. 16;

Or. en

Predlog spremembe 47
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno opozarja na pomanjkljivosti v 
postopkih javnih naročil; se boji, da sistem
njihovega notranjega nadzora ni dovolj 
učinkovit, da bi preprečil ali odkril stalne 
napake, ki spodkopavajo zakonitost in 
pravilnost poslovanja agencij;

15. opozarja na pomanjkljivosti v 
postopkih javnih naročil; poziva agencije, 
naj povečajo učinkovitost njihovega 
notranjega nadzora, da bi preprečile ali 
odkrile stalne napake, ki ogrožajo
zakonitost in pravilnost poslovanja agencij;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zato agencije poziva, naj izboljšajo 
postopke javnih naročil, predvsem pa 
pooblastila za javna naročila na ravni 
sklepa o financiranju in delovnega 
programa; ugotavlja na primer, da bi 
lahko pomanjkanje osnovnih podatkov, ki 
bi podprla sklep o načrtovanem 
operativnem javnem naročilu, ogrozilo 
veljavnost sklepa agencije EMSA;

16. poziva agencije, naj izboljšajo 
postopke javnih naročil, predvsem pa 
pooblastila za javna naročila na ravni 
sklepa o financiranju in delovnega 
programa;

Or. en

Predlog spremembe 49
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva agencije, naj v letni delovni 
program vključijo natančne informacije o 
globalnem proračunskem okviru, 
namenjenem javnim naročilom, ter 
okvirnem številu in vrsti predvidenih 
pogodb; se boji, da ti programi pogosto ne 
razkrivajo izrecno vseh informacij iz 
finančne uredbe in njenih izvedbenih 
pravil; ugotavlja, da se te pomanjkljivosti 
pojavljajo predvsem pri agencijah EMSA 
in ERA;

17. poziva agencije, naj v letni delovni 
program vključijo natančne informacije o 
globalnem proračunskem okviru, 
namenjenem javnim naročilom, ter 
okvirnem številu in vrsti predvidenih 
pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 50
Edit Herczog



Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poleg tega agencije poziva, naj o 
postopku s pogajanji, ki ga je treba 
uporabljati pod strogo določenimi pogoji, 
ustrezno in pravočasno poročajo 
upravnemu odboru, da bo slednji v celoti 
obveščen o obsegu teh postopkov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 51
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva agencije, naj oblikujejo večletne 
strateške programe in smernice, ki bodo 
prikrojeni posebnim značilnostim njihovih 
dejavnosti; pripisuje pomen povezanosti 
takega večletnega načrtovanja dejavnosti 
(ciljev in sredstev za njihovo dosego) z 
večletnim načrtovanjem sredstev (zlasti 
proračuna in osebja) ter njegovemu 
natančnemu prenosu v letni delovni 
program; agencije tudi poziva, naj se pri 
tem posvetujejo s Parlamentom;

22. spodbuja agencije, naj oblikujejo 
večletne strateške programe ali smernice, 
ki bodo prikrojeni posebnim značilnostim 
njihovih dejavnosti; pripisuje pomen 
povezanosti takega večletnega načrtovanja 
dejavnosti (ciljev in sredstev za njihovo 
dosego) z večletnim načrtovanjem sredstev 
(zlasti proračuna in osebja) ter njegovemu 
natančnemu prenosu v letni delovni 
program; agencije tudi poziva, naj se pri 
tem posvetujejo s Parlamentom;

Or. en

Predlog spremembe 52
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. agencije zlasti poziva, naj poskrbijo, da 
bo njihov delovni program dovolj popoln 

25. agencije zlasti poziva, naj poskrbijo, da 
bo njihov delovni program dovolj popoln 
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in bo vseboval vse potrebne podatke (tj. 
podatke o vseh dejavnostih, ki jih agencija 
izvaja in sredstvih, načrtovanih za 
posamezno dejavnost);

in bo vseboval vse potrebne podatke (tj. 
podatke o vseh dejavnostih, ki jih agencija 
izvaja, in sredstvih, načrtovanih za 
posamezno dejavnost), vključijo pa naj 
tudi podrobne podatke in ocene glede 
sredstev, prenesenih v naslednje leto;

Or. en

Predlog spremembe 53
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je zaskrbljen, ker dodelitev pristojnosti 
za pripravo in sprejetje delovnega 
programa v sklepu o ustanovitvi nekaterih 
agencij (npr. EUROJUST) ni omenjena;
meni, da bi to lahko povzročilo zmedo in 
pomanjkanje občutka odgovornosti za 
pripravo in sprejetje letnega delovnega 
programa; zato zadevne agencije poziva, 
naj to pomanjkljivost hitro odpravijo in 
organ za podelitev razrešnice obvestijo o 
ukrepih, ki so jih sprejeli;

27. spodbuja agencije, naj organu za 
podelitev razrešnice posredujejo več 
podatkov o dodelitvi pristojnosti za 
pripravo in sprejetje delovnega programa;

Or. en

Predlog spremembe 54
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je zaskrbljen, ker dodelitev pristojnosti 
za pripravo in sprejetje delovnega 
programa v sklepu o ustanovitvi nekaterih 
agencij (npr. EUROJUST) ni omenjena; 
meni, da bi to lahko povzročilo zmedo in 

27. je zaskrbljen, ker dodelitev pristojnosti 
za pripravo in sprejetje delovnega 
programa v sklepu o ustanovitvi nekaterih 
agencij (npr. EUROJUST) ni omenjena; 
meni, da bi to lahko povzročilo zmedo in 



pomanjkanje občutka odgovornosti za 
pripravo in sprejetje letnega delovnega 
programa; zato zadevne agencije poziva, 
naj to pomanjkljivost hitro odpravijo in 
organ za podelitev razrešnice obvestijo o 
ukrepih, ki so jih sprejeli;

pomanjkanje občutka odgovornosti za 
pripravo in sprejetje letnega delovnega 
programa; pričakuje predlog Komisije o 
spremembi pravne podlage;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva agencije, naj standardizirajo 
strukturo svojega letnega poročila o 
dejavnostih v skladu z obliko, ki se 
uporablja v generalnih direktoratih 
Komisije in v skladu s tem zagotovijo 
informacije o: izvedbi svojega letnega 
delovnega programa, načrtovani 
proračunski in kadrovski politiki, sistemih 
upravljanja in notranje kontrole, 
ugotovitvah pri notranjih/zunanjih 
revizijah, izpolnitvi revizijskih priporočil, 
priporočilih v zvezi z razrešnico ter izjavi o 
zanesljivosti izvršnega direktorja; agencije 
poziva, naj v svojem poročilu o dejavnostih 
navedejo tudi informacije, ki izhajajo iz 
finančnih izkazov ter poročila o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju, predvidenim v okviru 
postopka podelitve razrešnice, pod 
pogojem da se spoštujejo časovne omejitve 
priprave konsolidiranih letnih zaključnih 
računov Unije;

28. spodbuja agencije, naj standardizirajo 
strukturo svojega letnega poročila o 
dejavnostih v skladu z obliko, ki se 
uporablja v generalnih direktoratih 
Komisije in v skladu s tem zagotovijo 
informacije o: izvedbi svojega letnega 
delovnega programa, načrtovani 
proračunski in kadrovski politiki, sistemih 
upravljanja in notranje kontrole, 
ugotovitvah pri notranjih/zunanjih 
revizijah, izpolnitvi revizijskih priporočil, 
priporočilih v zvezi z razrešnico ter izjavi o 
zanesljivosti izvršnega direktorja; agencije 
poziva, naj v svojem poročilu o dejavnostih 
navedejo tudi informacije, ki izhajajo iz 
finančnih izkazov ter poročila o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju, predvidenim v okviru 
postopka podelitve razrešnice, pod 
pogojem da se spoštujejo časovne omejitve 
priprave konsolidiranih letnih zaključnih 
računov Unije;

Or. en

Predlog spremembe 56
Ingeborg Gräßle
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Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva agencije, naj standardizirajo 
strukturo svojega letnega poročila o 
dejavnostih v skladu z obliko, ki se 
uporablja v generalnih direktoratih 
Komisije in v skladu s tem zagotovijo 
informacije o: izvedbi svojega letnega 
delovnega programa, načrtovani 
proračunski in kadrovski politiki, sistemih 
upravljanja in notranje kontrole, 
ugotovitvah pri notranjih/zunanjih 
revizijah, izpolnitvi revizijskih priporočil, 
priporočilih v zvezi z razrešnico ter izjavi o 
zanesljivosti izvršnega direktorja; agencije 
poziva, naj v svojem poročilu o dejavnostih 
navedejo tudi informacije, ki izhajajo iz 
finančnih izkazov ter poročila o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju, predvidenim v okviru 
postopka podelitve razrešnice, pod 
pogojem da se spoštujejo časovne omejitve 
priprave konsolidiranih letnih zaključnih 
računov Unije;

28. poziva agencije, naj standardizirajo 
strukturo svojega letnega poročila o 
dejavnostih v skladu z obliko, ki se 
uporablja v generalnih direktoratih 
Komisije in v skladu s tem zagotovijo 
podrobne in popolne informacije o: 
izvedbi svojega letnega delovnega 
programa, načrtovani proračunski in 
kadrovski politiki, kazalnikih za 
proračunsko upravljanje, na primer 
porabi ob koncu leta (tj. proračunskih 
obveznostih, ki jih je agencija prevzela v 
zadnjih treh mesecih leta), sistemih 
upravljanja in notranje kontrole, 
ugotovitvah pri notranjih/zunanjih 
revizijah, izpolnitvi revizijskih priporočil, 
priporočilih v zvezi z razrešnico ter izjavi o 
zanesljivosti izvršnega direktorja; agencije 
poziva, naj v svojem poročilu o dejavnostih 
navedejo tudi informacije, ki izhajajo iz 
finančnih izkazov ter poročila o 
upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju, predvidenim v okviru 
postopka podelitve razrešnice, pod 
pogojem da se spoštujejo časovne omejitve 
priprave konsolidiranih letnih zaključnih 
računov Unije;

Or. en

Predlog spremembe 57
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. zahteva, da struktura letnega poročila 
o dejavnostih vključuje vrsto skupnih 
elementov, ki temeljijo na dobri praksi v 

29. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
agencijami razvije indikativno predlogo, s 
katero bi zagotovili strukturo letnega 



vseh agencijah, da se olajša primerjava; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z agencijami izdela okvirno 
predlogo;

poročila o dejavnostih, ki bi vključevala
vrsto skupnih elementov, ki temeljijo na 
dobri praksi v vseh agencijah, da se olajša 
primerjava;

Or. en

Predlog spremembe 58
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva agencije, naj redno izdelujejo in 
predstavljajo skupne ocene svojih 
dejavnosti in uspešnosti, ki bi jih naročila 
Komisija, in naj zagotovijo, da bo poročilo 
dostopno na njihovi spletni strani; meni, da 
je treba upravne odbore agencij potem 
pozvati k pripravi časovnega načrta, ki bo 
vseboval akcijski načrt o nadaljnjem 
ukrepanju in bo temeljil na rezultatih teh 
ocen, ter k poročanju o napredku vsaki dve 
leti;

34. poziva agencije, naj dvakrat letno
izdelujejo in predstavljajo skupne ocene 
svojih dejavnosti in uspešnosti, ki bi jih 
naročila Komisija, Evropski parlament 
in/ali Evropsko računsko sodišče, in naj 
zagotovijo, da bo poročilo dostopno na 
njihovem spletnem mestu; meni, da je treba 
agencije potem pozvati k pripravi 
časovnega načrta, ki bo vseboval akcijski 
načrt o nadaljnjem ukrepanju in bo temeljil 
na rezultatih teh ocen, ter k poročanju o 
napredku vsaki dve leti;

Or. nl

Predlog spremembe 59
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva agencije, naj redno izdelujejo in 
predstavljajo skupne ocene svojih 
dejavnosti in uspešnosti, ki bi jih naročila 
Komisija, in naj zagotovijo, da bo poročilo 
dostopno na njihovi spletni strani; meni, da 
je treba upravne odbore agencij potem 
pozvati k pripravi časovnega načrta, ki bo 
vseboval akcijski načrt o nadaljnjem 

34. poziva agencije, naj redno izdelujejo in 
predstavljajo skupne ocene svojih 
dejavnosti, uspešnosti in učinkovitosti, ki 
bi jih naročila Komisija, in naj zagotovijo, 
da bo poročilo dostopno na njihovi spletni 
strani; meni, da je treba upravne odbore 
agencij potem pozvati k pripravi časovnega 
načrta, ki bo vseboval akcijski načrt o 
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ukrepanju in bo temeljil na rezultatih teh 
ocen, ter k poročanju o napredku vsaki dve 
leti;

nadaljnjem ukrepanju in bo temeljil na 
rezultatih teh ocen, ter k poročanju o 
napredku vsaki dve leti;

Or. en

Predlog spremembe 60
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja, da morajo agencije v skladu s 
členom 96(2) okvirne finančne uredbe 
predložiti organu za podelitev razrešnice 
poročilo o ukrepih, sprejetih na podlagi 
ugotovitev in priporočil tega organa v 
predhodnih poročilih o razrešnici;

35. opozarja, da morajo agencije v skladu s 
členom 96(2) okvirne finančne uredbe 
poročati organu za podelitev razrešnice o 
ukrepih, sprejetih v okviru ugotovitev in 
priporočil tega organa v predhodnih 
poročilih o razrešnici;

Or. en

Predlog spremembe 61
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da organ za podelitev 
razrešnice v proračunskem letu 2010 
poročil v skladu s členom 96 ni prejel od 
šestih agencij: Evropska agencija za 
varnost v letalstvu (EASA), Evropska 
agencija za zdravilo, Evropski center za 
spremljanje drog in zasvojenosti z 
drogami, Agencija za preskrbo 
EURATOM, Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(EUROFOUND)in Agencija za evropski 
GNSS; zato te agencije poziva, naj 
nemudoma predložijo svoja poročila;

črtano



Or. en

Predlog spremembe 62
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da organ za podelitev 
razrešnice v proračunskem letu 2010 
poročil v skladu s členom 96 ni prejel od 
šestih agencij: Evropska agencija za 
varnost v letalstvu (EASA), Evropska 
agencija za zdravilo, Evropski center za 
spremljanje drog in zasvojenosti z 
drogami, Agencija za preskrbo 
EURATOM, Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(EUROFOUND)in Agencija za evropski 
GNSS; zato te agencije poziva, naj 
nemudoma predložijo svoja poročila;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 63
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. ugotavlja, da organ za podelitev 
razrešnice v proračunskem letu 2010 
poročil v skladu s členom 96 ni prejel od 
šestih agencij: Evropska agencija za 
varnost v letalstvu (EASA), Evropska 
agencija za zdravilo, Evropski center za 
spremljanje drog in zasvojenosti z 
drogami, Agencija za preskrbo 
EURATOM, Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(EUROFOUND)in Agencija za evropski 
GNSS; zato te agencije poziva, naj 

črtano
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nemudoma predložijo svoja poročila;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da informacije, ki so jih 
agencije predložile v poročilih po členu 96 
prihajajo od samih agencij, zaradi česar 
pravilnosti njihovih izjav ni mogoče 
docela potrditi in se povsem zanesti nanje;
zato poziva medinstitucionalno delovno 
skupino za agencije, naj razmisli o tem, da 
bi v poročilo po členu 96 vključila določbo 
o vzpostavitvi in izvajanju mehanizma 
preverjanja informacij agencij, da se bo 
lahko organ za podelitev razrešnice 
zanesel na pravilnost prejetih informacij 
in da se omogoči temeljito ukrepanje na 
podlagi ugotovitev in priporočil, ki jih je 
Parlament podal v predhodnih resolucijah 
o razrešnicah;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 65
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva agencije, naj na svojih spletnih 
straneh objavljajo informacije, ki so 
potrebne za zagotavljanje preglednosti, 
zlasti v zvezi s financami; agencije zlasti 
poziva, naj na svoji spletni strani objavijo 

40. spodbuja agencije, naj na svojih 
spletnih straneh objavljajo informacije, ki 
so potrebne za zagotavljanje preglednosti, 
zlasti v zvezi s financami; poziva 
Komisijo, naj si še naprej prizadeva za 



seznam vseh pogodb, ki so bile dodeljene v 
preteklih treh letih, in seznam članov 
svojega upravnega odbora z izjavami o 
interesih; poziva Komisijo, naj si še naprej 
prizadeva za večjo dostopnost teh 
informacij in jih vključi v svoj sistem 
finančne preglednosti;

večjo dostopnost teh informacij in jih 
vključi v svoj sistem finančne preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 66
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poziva agencije, naj na svojih spletnih 
straneh objavljajo informacije, ki so 
potrebne za zagotavljanje preglednosti, 
zlasti v zvezi s financami; agencije zlasti 
poziva, naj na svoji spletni strani objavijo 
seznam vseh pogodb, ki so bile dodeljene v 
preteklih treh letih, in seznam članov 
svojega upravnega odbora z izjavami o 
interesih; poziva Komisijo, naj si še naprej 
prizadeva za večjo dostopnost teh 
informacij in jih vključi v svoj sistem 
finančne preglednosti;

40. poziva agencije, naj na svojih spletnih 
straneh objavljajo informacije, ki so 
potrebne za zagotavljanje preglednosti, 
zlasti v zvezi s financami; gencije zlasti 
poziva, naj na svoji spletni strani objavijo 
seznam vseh pogodb, ki so bile dodeljene v 
preteklih treh letih, in seznam članov 
svojega upravnega odbora z izjavami o 
interesih, pa tudi seznam vseh podjetij, s 
katerimi so sklenjene pogodbe o javno-
zasebnem partnerstvu ali ki so kako 
drugače komercialno povezana z 
agencijami; poziva Komisijo, naj si še 
naprej prizadeva za večjo dostopnost teh 
informacij in jih vključi v svoj sistem 
finančne preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 67
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva agencije, naj najpomembnejše črtano
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zainteresirane strani (tudi Parlament) 
močneje vključijo v svoje letno 
načrtovanje;

Or. en

Predlog spremembe 68
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva agencije, naj najpomembnejše 
zainteresirane strani (tudi Parlament)
močneje vključijo v svoje letno 
načrtovanje;

42. poziva agencije, naj evropske 
institucije in zlasti Parlament močneje 
vključijo v svoje letno načrtovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. je močno zaskrbljen zaradi 
domnevnega navzkrižja interesov v 
agencijah in/ali upravnih odborih, zlasti v 
agencijah EASA, EEA in EFSA;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 70
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 43



Predlog resolucije Predlog spremembe

43. je močno zaskrbljen zaradi 
domnevnega navzkrižja interesov v 
agencijah in/ali upravnih odborih, zlasti v 
agencijah EASA, EEA in EFSA;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 71
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. je močno zaskrbljen zaradi 
domnevnega navzkrižja interesov v 
agencijah in/ali upravnih odborih, zlasti v 
agencijah EASA, EEA in EFSA;

43. poziva agencije, naj sprejmejo 
učinkovite postopke, s katerimi bi 
dosledno obravnavale domnevno 
navzkrižje interesov v agencijah in/ali 
upravnih odborih, zlasti v agencijah EASA, 
EEA in EFSA;;

Or. en

Predlog spremembe 72
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 43 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43a. pozdravlja pobudo nekaterih agencij, 
na primer Evropske agencije za nadzor 
ribištva, katere oddelek za notranjo 
revizijo je pripravil interni izobraževalni 
tečaj in zagotovil potrebno usposabljanje 
o etiki in integriteti v agenciji; še zlasti 
pozdravlja dejstvo, da je usposabljanje 
obvezno za vse uslužbence, da se 
seznanijo z etičnimi in organizacijskimi 
vrednotami, zlasti etičnim ravnanjem, 
preprečevanjem navzkrižja interesov in 
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goljufij ter poročanjem o nepravilnostih;

Or. en

Predlog spremembe 73
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. agencije poziva, naj pozorno uredijo in 
ocenijo svoje kontrolne sisteme, da bi 
preprečile navzkrižje interesov med 
svojimi uslužbenci in strokovnjaki, ki 
delajo pri njih; poleg tega upravne odbore 
agencij poziva, naj za svoje člane 
sprejmejo in uporabljajo najstrožja merila 
in mehanizme preverjanja, da zagotovijo 
njihovo popolno neodvisnost od zasebnih 
interesov; ponovno opozarja, da 
izpostavljenost agencije kritiki zaradi 
navzkrižja interesov lahko škoduje 
njenemu ugledu in slabo vpliva na ugled 
Unije;

44. agencije poziva, naj pozorno uredijo in 
ocenijo svoje kontrolne sisteme, da bi 
preprečile navzkrižje interesov med 
svojimi uslužbenci in strokovnjaki, ki 
delajo pri njih; poleg tega upravne odbore 
agencij poziva, naj za svoje člane 
sprejmejo in uporabljajo najstrožja merila 
in mehanizme preverjanja, da zagotovijo 
njihovo popolno neodvisnost od zasebnih 
interesov;

Or. en

Predlog spremembe 74
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. agencije poziva, naj pozorno uredijo in 
ocenijo svoje kontrolne sisteme, da bi 
preprečile navzkrižje interesov med 
svojimi uslužbenci in strokovnjaki, ki 
delajo pri njih; poleg tega upravne odbore 
agencij poziva, naj za svoje člane 
sprejmejo in uporabljajo najstrožja merila 

44. agencije poziva, naj pozorno uredijo in 
ocenijo svoje kontrolne sisteme, da bi 
preprečile navzkrižje interesov med 
svojimi uslužbenci in strokovnjaki, ki 
delajo pri njih; poleg tega upravne odbore 
agencij poziva, naj za svoje člane 
sprejmejo in uporabljajo najstrožja merila 



in mehanizme preverjanja, da zagotovijo 
njihovo popolno neodvisnost od zasebnih 
interesov; ponovno opozarja, da 
izpostavljenost agencije kritiki zaradi 
navzkrižja interesov lahko škoduje 
njenemu ugledu in slabo vpliva na ugled 
Unije;

in mehanizme preverjanja, da zagotovijo 
njihovo popolno neodvisnost od zasebnih 
interesov;

Or. fr

Predlog spremembe 75
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ponovno opozarja, da je Evropski 
varuh za človekove pravice grajal 
agencijo EFSA za njen način ocenjevanja 
morebitnega navzkrižja interesov in 
primerov „rotirajočih vrat”; se boji, da se 
v drugih agencijah pojavljajo podobni 
primeri, ter da mu ni uspelo zaustaviti in 
preprečiti primerov navzkrižja interesov;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 76
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ponovno opozarja, da je Evropski 
varuh za človekove pravice grajal agencijo 
EFSA za njen način ocenjevanja 
morebitnega navzkrižja interesov in 
primerov „rotirajočih vrat”; se boji, da se v 
drugih agencijah pojavljajo podobni 
primeri, ter da mu ni uspelo zaustaviti in 
preprečiti primerov navzkrižja interesov;

45. ponovno opozarja, da je Evropski 
varuh za človekove pravice grajal agencijo 
EFSA za njen način ocenjevanja 
morebitnega navzkrižja interesov in 
primerov „rotirajočih vrat”;
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Or. en

Predlog spremembe 77
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. ponovno opozarja, da je Evropski 
varuh za človekove pravice grajal agencijo 
EFSA za njen način ocenjevanja 
morebitnega navzkrižja interesov in 
primerov „rotirajočih vrat”; se boji, da se v 
drugih agencijah pojavljajo podobni 
primeri, ter da mu ni uspelo zaustaviti in 
preprečiti primerov navzkrižja interesov;

45. ponovno opozarja, da je Evropski 
varuh za človekove pravice grajal agencijo 
EFSA za njen način ocenjevanja 
morebitnega navzkrižja interesov in 
primerov „rotirajočih vrat”; poziva druge 
agencije, v katerih bi se utegnili pojaviti 
podobni primeri, naj z uporabo 
učinkovitih postopkov odkrijejo in 
preprečijo morebitne primere navzkrižja 
interesov;

Or. en

Predlog spremembe 78
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. zato agencije poziva, naj Parlamentu 
zagotovijo podroben pregled nad merili in 
mehanizmi preverjanja, ki jih uporabljajo, 
da bi preprečile primere „rotirajočih vrat” 
in zaustavile obstoječa navzkrižja 
interesov; agencije, ki to nalogo 
opravljajo skupaj z nacionalnimi stranmi, 
poziva, naj pojasnijo to deljenje vloge, da 
bi v primeru navzkrižja interesov ne bi 
prišlo do vrzeli v zvezi z odgovornostjo;

črtano

Or. fr



Predlog spremembe 79
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. zato agencije poziva, naj Parlamentu 
zagotovijo podroben pregled nad merili in 
mehanizmi preverjanja, ki jih uporabljajo, 
da bi preprečile primere „rotirajočih vrat” 
in zaustavile obstoječa navzkrižja 
interesov; agencije, ki to nalogo opravljajo 
skupaj z nacionalnimi stranmi, poziva, naj 
pojasnijo to deljenje vloge, da bi v primeru 
navzkrižja interesov ne bi prišlo do vrzeli v 
zvezi z odgovornostjo;

46. zato agencije poziva, naj Parlamentu 
zagotovijo podroben pregled nad postopki, 
ki jih uporabljajo, da bi preprečile primere 
„rotirajočih vrat” in se izognile morebitnim 
primerom navzkrižja interesov; agencije, 
ki to nalogo opravljajo skupaj z 
nacionalnimi stranmi, poziva, naj pojasnijo 
to deljenje vloge, da bi v primeru 
navzkrižja interesov ne bi prišlo do vrzeli v 
zvezi z odgovornostjo;

Or. en

Predlog spremembe 80
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. zato agencije poziva, naj Parlamentu 
zagotovijo podroben pregled nad merili in 
mehanizmi preverjanja, ki jih uporabljajo, 
da bi preprečile primere „rotirajočih vrat” 
in zaustavile obstoječa navzkrižja 
interesov; agencije, ki to nalogo opravljajo 
skupaj z nacionalnimi stranmi, poziva, naj 
pojasnijo to deljenje vloge, da bi v primeru 
navzkrižja interesov ne bi prišlo do vrzeli v 
zvezi z odgovornostjo;

46. zato agencije poziva, naj pristojnim 
odborom Parlamenta zagotovijo podroben 
pregled nad merili in mehanizmi 
preverjanja, ki jih uporabljajo, da bi 
preprečile primere „rotirajočih vrat”; 
agencije, ki to nalogo opravljajo skupaj z 
nacionalnimi stranmi, poziva, naj pojasnijo 
to deljenje vloge, da bi v primeru 
navzkrižja interesov ne bi prišlo do vrzeli v 
zvezi z odgovornostjo;

Or. en

Predlog spremembe 81
Véronique Mathieu
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Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. Komisijo tudi poziva, naj zagotovi 
informacije o tem, ali za obdobje 
razmisleka obstajajo in se izvajajo 
predpisi in pravila, in za podobne primere 
v vseh agencijah;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 82
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. Komisijo tudi poziva, naj zagotovi 
informacije o tem, ali za obdobje 
razmisleka obstajajo in se izvajajo predpisi 
in pravila, in za podobne primere v vseh 
agencijah;

47. Komisijo tudi poziva, naj pred koncem 
leta 2012 zagotovi informacije o tem, ali za 
obdobje razmisleka obstajajo in se izvajajo 
predpisi in pravila, in za podobne primere 
v vseh agencijah;

Or. en

Predlog spremembe 83
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. ponovno poziva Računsko sodišče, naj 
celovito preuči pristop in dejansko prakso 
agencij pri obravnavi primerov navzkrižja
interesov, da zaustavi obstoječa in 
prepreči bodoča navzkrižja;

črtano

Or. en



Predlog spremembe 84
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. ponovno poziva Računsko sodišče, naj 
celovito preuči pristop in dejansko prakso 
agencij pri obravnavi primerov navzkrižja 
interesov, da zaustavi obstoječa in 
prepreči bodoča navzkrižja;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 85
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. ponovno poziva Računsko sodišče, naj
celovito preuči pristop in dejansko prakso 
agencij pri obravnavi primerov navzkrižja 
interesov, da zaustavi obstoječa in prepreči 
bodoča navzkrižja;

48. je zadovoljen z namero Računskega 
sodišča, ki bo celovito preučilo pristop in 
dejansko prakso agencij pri obravnavi 
primerov navzkrižja interesov, da zaustavi 
obstoječa in prepreči bodoča navzkrižja;

Or. en

Predlog spremembe 86
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. ponovno poziva Računsko sodišče, naj 
celovito preuči pristop in dejansko prakso 
agencij pri obravnavi primerov navzkrižja 
interesov, da zaustavi obstoječa in prepreči 

48. ponovno poziva Računsko sodišče, naj 
celovito preuči politike, pristop in dejansko 
prakso agencij pri obravnavi primerov 
navzkrižja interesov, da zaustavi obstoječa 
in prepreči bodoča navzkrižja, pri tem pa 
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bodoča navzkrižja; naj upošteva opredelitev navzkrižja 
interesov in s tem povezana pravila 
OECD;

Or. en

Predlog spremembe 87
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. opozarja, da je Parlament v zgoraj 
omenjeni resoluciji z dne 15. septembra 
2011 o prizadevanjih EU za boj proti 
korupciji med drugim pozval Komisijo in
agencije Unije, naj zagotavljajo večjo 
preglednost pri oblikovanju kodeksov 
ravnanja ali izboljšavah že obstoječih, ki 
bi morala vsebovati vsaj jasna pravila o 
navzkrižju interesov;

49. opozarja, da je Evropski varuh za 
človekove pravice grajal agencijo EFSA 
za njen način ocenjevanja morebitnega 
navzkrižja interesov in primerov 
„rotirajočih vrat”; poziva agencije, naj 
pripravijo kodekse dobrega ravnanja ali 
naj obstoječe kodekse izboljšajo, da bi 
preprečile navzkrižje interesov; ugotavlja, 
da bi bilo treba opredeliti pogoje za 
zaposlitev v zasebnem sektorju oseb, ki so 
opravljale funkcijo direktorja agencije ali 
so v agenciji zasedale drugo odgovorno 
mesto; 

Or. fr

Predlog spremembe 88
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. opozarja, da je Parlament v zgoraj 
omenjeni resoluciji z dne 15. septembra 
2011 o prizadevanjih EU za boj proti 
korupciji med drugim pozval Komisijo in 
agencije Unije, naj zagotavljajo večjo 
preglednost pri oblikovanju kodeksov 

49. opozarja, da je Parlament v zgoraj 
omenjeni resoluciji z dne 15. septembra 
2011 o prizadevanjih EU za boj proti 
korupciji med drugim pozval Komisijo in 
agencije Unije, naj zagotavljajo večjo 
preglednost pri oblikovanju kodeksov 



ravnanja ali izboljšavah že obstoječih, ki bi 
morala vsebovati vsaj jasna pravila o 
navzkrižju interesov;

ravnanja ali izboljšavah že obstoječih;

Or. en

Predlog spremembe 89
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. ponovno opozarja, da je navzkrižje 
interesov vzrok za korupcijo, goljufije, 
nepravilno upravljanje s sredstvi in 
kadrovskimi viri in favoriziranje ter da 
negativno vpliva na nepristranskost 
odločitev in kakovost dela ter spodkopava 
zaupanje državljanov Unije v njene 
institucije, vključno z agencijami.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 90
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. ponovno opozarja, da je navzkrižje 
interesov vzrok za korupcijo, goljufije, 
nepravilno upravljanje s sredstvi in 
kadrovskimi viri in favoriziranje ter da 
negativno vpliva na nepristranskost 
odločitev in kakovost dela ter spodkopava 
zaupanje državljanov Unije v njene 
institucije, vključno z agencijami.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 91
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poziva agencije, naj si aktivneje 
prizadevajo za odkrivanje in preprečevanje 
goljufij ter točno in redno poročajo o teh 
dejavnostih; poudarja, da bi bilo treba 
formalizirati in okrepiti vlogo, ki jo ima 
Evropski urad za boj proti goljufijam v 
agencijah, ter povečati njeno vidnost;

53. poziva agencije, naj si aktivneje 
prizadevajo za preprečevanje goljufij ter 
točno in redno poročajo o teh dejavnostih; 
poudarja, da bi bilo treba formalizirati in 
okrepiti vlogo, ki jo ima Evropski urad za 
boj proti goljufijam v agencijah, ter 
povečati njeno vidnost;

Or. en

Predlog spremembe 92
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 55 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da te pomanjkljivosti agencijam 
onemogočajo, da bi se odzvale na 
morebitne obdolžitve, da so bile odločitve 
o zaposlitvi osebja samovoljne, sprejele
ustrezne odločitve o popravi napak in 
povečale zaupanje državljanov Unije v 
postopek zaposlovanja agencij;

meni, da te pomanjkljivosti agencijam 
onemogočajo, da bi se odzvale na 
morebitne obdolžitve, da so bile odločitve 
o zaposlitvi osebja samovoljne, in poziva 
agencije, naj sprejmejo ustrezne odločitve 
o popravi napak;

Or. en

Predlog spremembe 93
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 55 – pododstavek 1



Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da te pomanjkljivosti agencijam 
onemogočajo, da bi se odzvale na 
morebitne obdolžitve, da so bile odločitve 
o zaposlitvi osebja samovoljne, sprejele 
ustrezne odločitve o popravi napak in 
povečale zaupanje državljanov Unije v 
postopek zaposlovanja agencij;

meni, da te pomanjkljivosti agencijam 
onemogočajo, da bi se odzvale na 
morebitne obdolžitve, da so bile odločitve 
o zaposlitvi osebja samovoljne, sprejele 
ustrezne odločitve o popravi napak;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. meni, da je vsako leto nekaj 
zaposlenih, vključno z direktorji, ki 
zamenjajo agencijo; poziva Komisijo, naj 
Parlamentu zagotovi razpredelnico vseh 
uslužbencih, zlasti direktorjev in oseb na 
vodstvenih položajih, ki so od leta 2008 
zamenjali delovno mesto in prešli iz ene 
agencije v drugo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva Komisijo, naj Parlamentu 
zagotovi natančno razpredelnico meril, ki 
se uporabljajo za zagotavljanje 
neodvisnosti, nepristranskosti in primerne 
kvalifikacije zaposlenega osebja, vključno 
z merili, katerih namen je zaustaviti ali 
preprečiti navzkrižje interesov, ter naj 

črtano
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uporabi odvračilne sankcije v primerih, 
ko so bile ugotovljene kakršne koli 
nepravilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 96
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. ponovno poziva agencije, naj 
zagotovijo, da se naloge zaupne narave ne 
dodeljujejo začasnim uslužbencem, 
zavedajoč se, da se ti zaposlujejo v okviru 
kadrovskega načrta; obžaluje, da so 
agencije v nekaterih primerih namensko 
najele začasno osebje, ki izvaja naloge 
zaupne narave ali ima dostop do zaupnih 
informacij; poudarja tveganje za morebitne 
varnostne kršitve, povezane z dostopom 
začasnega osebja do zaupnih informacij ali 
njihovim nepoznavanjem postopkov, ki jih 
je treba izvesti, ali dejansko navzkrižje 
interesov;

59. ponovno poziva agencije, naj 
zagotovijo, da se naloge zaupne narave ne 
dodeljujejo začasnim uslužbencem; 
obžaluje, da so agencije v nekaterih 
primerih namensko najele začasno osebje, 
ki izvaja naloge zaupne narave ali ima 
dostop do zaupnih informacij; poudarja 
tveganje za morebitne varnostne kršitve, 
povezane z dostopom začasnega osebja do 
zaupnih informacij ali njihovim 
nepoznavanjem postopkov, ki jih je treba 
izvesti, ali dejansko navzkrižje interesov;

Or. fr

Predlog spremembe 97
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. ponovno poziva agencije, naj 
zagotovijo, da se naloge zaupne narave ne 
dodeljujejo začasnim uslužbencem, 
zavedajoč se, da se ti zaposlujejo v okviru 
kadrovskega načrta; obžaluje, da so 

59. poziva agencije, naj zagotovijo, da se 
naloge zaupne narave ne dodeljujejo 
začasnim uslužbencem, zavedajoč se, da se 
ti zaposlujejo v okviru kadrovskega načrta; 
obžaluje, da so agencije v nekaterih 



agencije v nekaterih primerih namensko 
najele začasno osebje, ki izvaja naloge 
zaupne narave ali ima dostop do zaupnih 
informacij; poudarja tveganje za morebitne 
varnostne kršitve, povezane z dostopom 
začasnega osebja do zaupnih informacij ali 
njihovim nepoznavanjem postopkov, ki jih 
je treba izvesti, ali dejansko navzkrižje 
interesov;

primerih namensko najele začasno osebje, 
ki izvaja naloge zaupne narave ali ima 
dostop do zaupnih informacij; poudarja 
tveganje za morebitne varnostne kršitve, 
povezane z dostopom začasnega osebja do 
zaupnih informacij ali njihovim 
nepoznavanjem postopkov, ki jih je treba 
izvesti, ali dejansko navzkrižje interesov;

Or. en

Predlog spremembe 98
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Nov podnaslov za odstavkom 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

Prilagodljiv delovni čas – dopust

Or. de

Predlog spremembe 99
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 59 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

59a. poziva vse agencije, naj zadevni
organ za podelitev razrešnice obvestijo o 
številu dni dopusta, odobrenega vsakemu 
razredu v programu prilagodljivega časa 
in kompenzacijskega dopusta v letu 2010;

Or. de

Predlog spremembe 100
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je napaka v zakonodaji, ki 
velja za agencije, to da je upoštevanje 
ugotovitev in priporočil službe za notranjo 
revizijo odvisno od dobre volje direktorjev 
agencij in njihovih upravnih odborov;
poudarja tudi, da je direktorjem agencij 
prepuščeno, ali bodo organ za podelitev 
razrešnice obvestili o delu in ugotovitvah 
te službe, ne da bi ta imela možnost 
Parlamentu neposredno poročati o 
zanesljivosti informacij, ki jih pošiljajo 
agencije; zato sozakonodajalca opozarja 
na to težavo in ju poziva, naj to napako 
odpravita pri razpravah o spremembi 
finančne uredbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 101
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je napaka v zakonodaji, ki 
velja za agencije, to da je upoštevanje 
ugotovitev in priporočil službe za notranjo 
revizijo odvisno od dobre volje direktorjev 
agencij in njihovih upravnih odborov; 
poudarja tudi, da je direktorjem agencij 
prepuščeno, ali bodo organ za podelitev 
razrešnice obvestili o delu in ugotovitvah 
te službe, ne da bi ta imela možnost 
Parlamentu neposredno poročati o 
zanesljivosti informacij, ki jih pošiljajo 
agencije; zato sozakonodajalca opozarja 
na to težavo in ju poziva, naj to napako 
odpravita pri razpravah o spremembi 
finančne uredbe;

61. meni, da je treba poročilo notranjega 
revizorja dati na voljo članom Odbora za 
proračunski nadzor, mogoče z omejenim 
dostopom; odločno poziva 
sozakonodajalce, naj spremenijo in 
dopolnijo finančno uredbo tako, da bi 
notranji revizor dobil nalogo, da svoja 
poročila prek sekretariata Odbora za 
proračunski nadzor posreduje organu za 
podelitev razrešnice; 



Or. fr

Predlog spremembe 102
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. zato poziva upravne odbore agencij, naj 
priporočila službe za notranjo revizijo 
dosledno upoštevajo, da bi lahko hitro 
odpravili ugotovljene napake ter pred 
organom za podelitev razrešnice utemeljili 
zavrnitve in zamude pri izvajanju njenih 
priporočil;

63. zato poziva upravne odbore agencij, naj 
priporočila službe za notranjo revizijo 
dosledno upoštevajo;

Or. en

Predlog spremembe 103
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. ugotavlja, da sta služba za notranjo 
revizijo in v veliki meri Računsko sodišče 
v vlogi svetovalcev agencij in izdajata 
zanje priporočila za odpravo 
pomanjkljivosti, ki niso javna; je resno 
zaskrbljen, ker nobeden od revizijskih 
organov ne izvaja nadzora nad 
agencijami, ki bi se odražal v javnem 
dokumentu; se sprašuje, ali služba za 
notranjo revizijo in Računsko sodišče 
notranje podpirata agencije, da bi 
odpravile težave, in kdo ju nadzira z 
javnimi analizami in poročili; zato poziva 
k jasnemu razločevanju nalog službe za 
notranjo revizijo in Računskega sodišča;

64. je zadovoljen, da je Računsko sodišče 
v letu 2010 izdalo 32 javnih dokumentov o 
agencijah EU, ki so bili objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije ter so na 
voljo na spletnih mestih Računskega 
sodišča in Odbora za proračunski nadzor;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. ugotavlja, da sta služba za notranjo 
revizijo in v veliki meri Računsko sodišče v 
vlogi svetovalcev agencij in izdajata zanje 
priporočila za odpravo pomanjkljivosti, ki 
niso javna; je resno zaskrbljen, ker 
nobeden od revizijskih organov ne izvaja 
nadzora nad agencijami, ki bi se odražal v 
javnem dokumentu; se sprašuje, ali služba 
za notranjo revizijo in Računsko sodišče 
notranje podpirata agencije, da bi 
odpravile težave, in kdo ju nadzira z 
javnimi analizami in poročili; zato poziva 
k jasnemu razločevanju nalog službe za 
notranjo revizijo in Računskega sodišča;

64. ugotavlja, da služba za notranjo 
revizijo in Računsko sodišče agencijam 
izdajata priporočila za odpravo 
pomanjkljivosti; pozdravlja prizadevanja 
obeh revizijskih organov, ki agencijam 
zagotavljata koristne nasvete, da lahko te 
odpravijo svoje pomanjkljivosti; odkrito 
opozarja agencije, naj priporočila vzamejo 
resno in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi odpravile pomanjkljivosti; zahteva, 
da služba za notranjo revizijo obvesti 
proračunski organ o pomanjkljivostih v 
poročilih, ki jih pripravijo direktorji 
agencij v skladu s členom 78(5) Uredbe
(ES, Euratom) št. 2343/2002, ter javno 
objavi priporočila, ki jih je podala 
agencijam, da bi zagotovili javno naravo 
in učinkovitost njenih revizijskih nalog;

Or. en

Predlog spremembe 105
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. ugotavlja, da sta služba za notranjo 
revizijo in v veliki meri Računsko sodišče v 
vlogi svetovalcev agencij in izdajata zanje
priporočila za odpravo pomanjkljivosti, ki 
niso javna; je resno zaskrbljen, ker 
nobeden od revizijskih organov ne izvaja 
nadzora nad agencijami, ki bi se odražal v 
javnem dokumentu; se sprašuje, ali služba 
za notranjo revizijo in Računsko sodišče

64. opozarja, da sta služba za notranjo 
revizijo in Računsko sodišče pristojna za 
notranjo oziroma zunanjo revizijo in 
direktorjem agencij priporoča, naj 
izboljšajo upravljanje agencij; 
proračunski organ prouči račune, izkaz 
stanja in letno poročilo Računskega 
sodišča ter podeli razrešnico direktorjem 
decentraliziranih agencij in skupnih 



notranje podpirata agencije, da bi 
odpravile težave, in kdo ju nadzira z 
javnimi analizami in poročili; zato poziva 
k jasnemu razločevanju nalog službe za 
notranjo revizijo in Računskega sodišča;

podjetij;

Or. fr

Predlog spremembe 106
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. zato poziva Računsko sodišče, naj 
resno in nepristransko izvaja naloge 
nadzora in revizij agencij ter svoje 
ugotovitve in priporočila odrazi v javnih 
letnih ali posebnih poročilih, da bi lahko 
Parlament v celoti opravil svojo nalogo 
podelitve razrešnice in bi javnost vedela, 
kako se agencije upravljajo in katere 
napake so bile ugotovljene;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 107
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. zato poziva Računsko sodišče, naj 
resno in nepristransko izvaja naloge 
nadzora in revizij agencij ter svoje 
ugotovitve in priporočila odrazi v javnih 
letnih ali posebnih poročilih, da bi lahko 
Parlament v celoti opravil svojo nalogo 
podelitve razrešnice in bi javnost vedela, 
kako se agencije upravljajo in katere 
napake so bile ugotovljene;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 108
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. zato poziva Računsko sodišče, naj 
resno in nepristransko izvaja naloge 
nadzora in revizij agencij ter svoje 
ugotovitve in priporočila odrazi v javnih 
letnih ali posebnih poročilih, da bi lahko 
Parlament v celoti opravil svojo nalogo 
podelitve razrešnice in bi javnost vedela, 
kako se agencije upravljajo in katere 
napake so bile ugotovljene;

65. zato spodbuja Računsko sodišče, naj še 
naprej izvaja naloge revizij agencij na 
nepristranski način ter svoje ugotovitve in 
priporočila odrazi v javnih letnih ali 
posebnih poročilih, da bi lahko 
proračunski organ v celoti opravil svojo 
nalogo podelitve razrešnice; 

Or. en

Predlog spremembe 109
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. zato poziva Računsko sodišče, naj 
resno in nepristransko izvaja naloge 
nadzora in revizij agencij ter svoje 
ugotovitve in priporočila odrazi v javnih 
letnih ali posebnih poročilih, da bi lahko 
Parlament v celoti opravil svojo nalogo 
podelitve razrešnice in bi javnost vedela, 
kako se agencije upravljajo in katere 
napake so bile ugotovljene;

65. zato poziva Računsko sodišče, naj 
skrbno izvaja naloge nadzora in revizij 
agencij ter vse svoje ugotovitve in 
priporočila odrazi v javnih letnih ali 
posebnih poročilih, da bi lahko Parlament v 
celoti opravil svojo nalogo podelitve 
razrešnice in bi javnost vedela, kako se 
agencije upravljajo in katere napake so bile 
ugotovljene; 

Or. en



Predlog spremembe 110
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. poleg tega poziva Računsko sodišče, 
naj pri postopkih revizije agencij zagotovi, 
da bodo te pri pripravi in objavi razpisov 
ter oceni in upravljanju pogodb docela 
upoštevale načelo čim večje in odprte 
konkurence ter načelo stroškovne 
učinkovitosti; Računsko sodišče tudi 
poziva, naj preveri dejanski promet 
podjetij, s katerimi agencije sklepajo 
pogodbe, da zagotovi, da promet ni 
povezan s spremembami v uradnem 
imenu pogodbenika;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 111
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. poleg tega poziva Računsko sodišče, 
naj pri postopkih revizije agencij zagotovi, 
da bodo te pri pripravi in objavi razpisov 
ter oceni in upravljanju pogodb docela 
upoštevale načelo čim večje in odprte 
konkurence ter načelo stroškovne 
učinkovitosti; Računsko sodišče tudi 
poziva, naj preveri dejanski promet 
podjetij, s katerimi agencije sklepajo 
pogodbe, da zagotovi, da promet ni 
povezan s spremembami v uradnem 
imenu pogodbenika;

66. ugotavlja, da Računsko sodišče v 
okviru letne revizije agencij pregleduje 
tudi postopke javnih naročil ter poroča o 
rezultatih; je zadovoljen, da revizijski 
programi Računskega sodišča upoštevajo 
tveganje, da lahko pogodbeniki v 
postopku javnih naročil posredujejo 
napačne podatke;

Or. en
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Predlog spremembe 112
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. poleg tega poziva Računsko sodišče, 
naj pri postopkih revizije agencij zagotovi, 
da bodo te pri pripravi in objavi razpisov 
ter oceni in upravljanju pogodb docela 
upoštevale načelo čim večje in odprte 
konkurence ter načelo stroškovne 
učinkovitosti; Računsko sodišče tudi 
poziva, naj preveri dejanski promet 
podjetij, s katerimi agencije sklepajo 
pogodbe, da zagotovi, da promet ni 
povezan s spremembami v uradnem 
imenu pogodbenika;

66. podpira Računsko sodišče v njegovi 
vlogi zunanjega revizorja, da bi lahko 
naredil vse potrebno in pridobil kar 
najpopolnejše informacije glede 
postopkov za oddajo naročil;

Or. fr

Predlog spremembe 113
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 66 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

66a. ker se ustrezni podatki v postopku 
revizije kopičijo, poziva Računsko sodišče, 
naj pripravi javno podatkovno zbirko, ki 
bi med drugim vključevala naslednje 
podatke v zlahka dostopni obliki zapisa 
(npr. datoteke Excel in/ali CSV):
– proračunske obveznosti, prevzete v 
zadnjih treh mesecih leta,
– prenesena sredstva glede na proračun 
agencij,
– razliko med predvidenimi (predhodna 
ocena) in dejansko (naknadna ocena) 
prenesenimi sredstvi,



– povprečni gotovinski saldo na mesec,
– stornirana proračunska sredstva glede 
na povprečni gotovinski saldo skozi vse 
leto,
– prihodki od obresti glede na povprečni 
gotovinski saldo agencij,
– povprečni gotovinski saldo glede na 
povprečne dnevne izdatke,
– unikatne obiskovalce spletnih mest 
agencij in objave/tiskovna sporočila 
agencij glede na sredstva, dodeljena za 
stike z javnostjo;
zato poziva agencije, naj Računskemu 
sodišču pravočasno posredujejo potrebne 
podatke in ocene;

Or. en

Predlog spremembe 114
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 66 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

66b. poziva Računsko sodišče, naj 
pripravi prosto dostopen in pregleden 
razvrstitveni postopek za agencije, pri 
čemer naj uporabi pomembne kazalnike s 
področja dobrega finančnega 
poslovodenja in proračunskega 
upravljanja, nizkih stroškov upravljanja 
ter učinkovitosti poslovanja, podatke pa 
da na voljo v zlahka dostopni obliki zapisa 
(npr. datoteke Excel in/ali CSV); 

Or. en

Predlog spremembe 115
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Podnaslov 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Poročila Računskega sodišča o letnih 
računovodskih izkazih: napake in 
pomanjkljivosti

Poročila Računskega sodišča o letnih 
računovodskih izkazih

Or. en

Predlog spremembe 116
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 67 - uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. ponovno opozarja, da je organ za 
podelitev razrešnice v predhodnih 
razrešnicah za agencije zaprosil 
Računsko sodišče za nadaljnje 
informacije o:

67. je zadovoljen, da Računsko sodišče 
objavlja jasna mnenja o zanesljivosti ter 
zakonitosti in pravilnosti računovodskih 
izkazov agencij, kot je predvideno v 
pogodbah:

Or. en

Predlog spremembe 117
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 67 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67a. je seznanjen s tem, da želi Računsko 
sodišče izdati posebno poročilo o 
upravljanju primerov navzkrižja interesov 
v izbranih agencijah;

Or. en

Predlog spremembe 118
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy



Predlog resolucije
Odstavek 67 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67b. je zadovoljen, da je Računsko sodišče 
k svoji oceni poročil o letnih dejavnostih 
agencij priložilo posebno tabelo s 
primerjavo dejavnosti v letih 2009 in 2010 
ter tako javnosti zagotovilo podatke o teh 
dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 119
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. je resno zaskrbljen, ker poročila 
Računskega sodišča o letnih 
računovodskih izkazih za leto 2010 
vključujejo pol manj informacij kot v 
preteklih letih (leta 2010: 38 komentarjev 
za 24 agencij, leta 2009: 69 komentarjev 
za 22 agencij in leta 2008: 69 komentarjev 
za 23 agencij) in ker večina komentarjev 
Računskega sodišča o poročilih za leto 
2010 vključujejo le splošne izjave, ne pa 
podrobnih informacij in ugotovitev; se 
boji, da Računsko sodišče ni delovalo kot 
neodvisen nadzorni organ in je ravnalo v 
nasprotju z interesi Unije in pravico 
evropskih državljanov, da so obveščeni o 
tem, kako se troši njihov denar in kako se
upravljajo agencije; pri tem opozarja, da 
agencije služijo javnemu interesu in bi 
morale odgovarjati državljanom, interesu 
katerih naj bi služile;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 120
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. je resno zaskrbljen, ker poročila 
Računskega sodišča o letnih 
računovodskih izkazih za leto 2010 
vključujejo pol manj informacij kot v 
preteklih letih (leta 2010: 38 komentarjev 
za 24 agencij, leta 2009: 69 komentarjev 
za 22 agencij in leta 2008: 69 komentarjev 
za 23 agencij) in ker večina komentarjev 
Računskega sodišča o poročilih za leto 
2010 vključujejo le splošne izjave, ne pa 
podrobnih informacij in ugotovitev; se 
boji, da Računsko sodišče ni delovalo kot 
neodvisen nadzorni organ in je ravnalo v 
nasprotju z interesi Unije in pravico 
evropskih državljanov, da so obveščeni o 
tem, kako se troši njihov denar in kako se 
upravljajo agencije; pri tem opozarja, da 
agencije služijo javnemu interesu in bi 
morale odgovarjati državljanom, interesu 
katerih naj bi služile;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. je resno zaskrbljen, ker poročila 
Računskega sodišča o letnih 
računovodskih izkazih za leto 2010 
vključujejo pol manj informacij kot v 
preteklih letih (leta 2010: 38 komentarjev 
za 24 agencij in leta 2009: 69 komentarjev 
za 22 agencij in leta 2008: 69 komentarjev 

68. želi, da bi Računsko sodišče organ za 
podelitev razrešnice kar najpodrobneje 
obveščalo o nadaljnjih ukrepih po 
predhodnih revizijah, pa tudi o 
nepravilnostih, za katere bi sodišče 
menilo, da niso tako pomembne, da bi jih 
bilo treba omeniti, saj bi tako organu za 



za 23 agencij) in ker večina komentarjev 
Računskega sodišča o poročilih za leto 
2010 vključujejo le splošne izjave, ne pa 
podrobnih informacij in ugotovitev; se 
boji, da Računsko sodišče ni delovalo kot 
neodvisen nadzorni organ in je ravnalo v 
nasprotju z interesi Unije in pravico 
evropskih državljanov, da so obveščeni o 
tem, kako se troši njihov denar in kako se 
upravljajo agencije; pri tem opozarja, da 
agencije služijo javnemu interesu in bi 
morale odgovarjati državljanom, interesu 
katerih naj bi služile;

podelitev razrešnice pomagal pri njegovi 
vlogi nadzora nad agencijami;

Or. fr

Predlog spremembe 122
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. je resno zaskrbljen, ker poročila 
Računskega sodišča o letnih računovodskih 
izkazih za leto 2010 vključujejo pol manj 
informacij kot v preteklih letih (leta 2010: 
38 komentarjev za 24 agencij, leta 2009: 
69 komentarjev za 22 agencij in leta 2008: 
69 komentarjev za 23 agencij) in ker 
večina komentarjev Računskega sodišča o 
poročilih za leto 2010 vključujejo le 
splošne izjave, ne pa podrobnih informacij 
in ugotovitev; se boji, da Računsko sodišče 
ni delovalo kot neodvisen nadzorni organ 
in je ravnalo v nasprotju z interesi Unije 
in pravico evropskih državljanov, da so 
obveščeni o tem, kako se troši njihov denar 
in kako se upravljajo agencije; pri tem 
opozarja, da agencije služijo javnemu 
interesu in bi morale odgovarjati 
državljanom, interesu katerih naj bi služile;

68. je resno zaskrbljen, ker poročila 
Računskega sodišča o letnih računovodskih 
izkazih za leto 2010 vključujejo pol manj 
informacij kot v preteklih letih (leta 2010: 
38 komentarjev za 24 agencij, leta 2009: 
69 komentarjev za 22 agencij in leta 2008: 
69 komentarjev za 23 agencij) in ker 
večina komentarjev Računskega sodišča o 
poročilih za leto 2010 vključujejo le 
splošne izjave, ne pa podrobnih informacij 
in ugotovitev; se boji, da Računsko sodišče 
ni delovalo kot neodvisen zunanji nadzorni 
organ, ki bi moral izpolniti pravico 
evropskih državljanov, da so obveščeni o 
tem, kako se troši njihov denar in kako se 
upravljajo agencije; pri tem opozarja, da 
agencije služijo javnemu interesu in bi 
morale odgovarjati državljanom, interesu 
katerih morajo služiti;

Or. en
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Predlog spremembe 123
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. poleg tega opozarja, da Računsko 
sodišče v svojih poročilih o agencijah za 
proračunsko leto 2010 ni poročalo o ravni 
proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 
2009 v leto 2010, ali tistih, ki so bile 
razveljavljene, niti za agencije ECHA, 
EEA, EMSA in CEPOL; meni, da je ta 
napaka nedopustna;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 124
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. poleg tega opozarja, da Računsko 
sodišče v svojih poročilih o agencijah za 
proračunsko leto 2010 ni poročalo o ravni 
proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 
2009 v leto 2010, ali tistih, ki so bile 
razveljavljene, niti za agencije ECHA, 
EEA, EMSA in CEPOL; meni, da je ta 
napaka nedopustna;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 125
Véronique Mathieu, Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 69



Predlog resolucije Predlog spremembe

69. poleg tega opozarja, da Računsko 
sodišče v svojih poročilih o agencijah za 
proračunsko leto 2010 ni poročalo o ravni 
proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 
2009 v leto 2010, ali tistih, ki so bile 
razveljavljene, niti za agencije ECHA, 
EEA, EMSA in CEPOL; meni, da je ta 
napaka nedopustna;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 126
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. poleg tega opozarja, da Računsko 
sodišče v svojih poročilih o agencijah za 
proračunsko leto 2010 ni poročalo o ravni 
proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 
2009 v leto 2010, ali tistih, ki so bile 
razveljavljene, niti za agencije ECHA, 
EEA, EMSA in CEPOL; meni, da je ta 
napaka nedopustna;

69. poleg tega opozarja, da Računsko 
sodišče v svojih poročilih o agencijah za 
proračunsko leto 2010 ni sporočilo ravni 
proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 
2009 v leto 2010, ali tistih, ki so bile 
razveljavljene, niti za agencije ECHA, 
EEA, EMSA in CEPOL; je seznanjen z 
izjavo Računskega sodišča, da se stanje s 
prenesenimi proračunskimi sredstvi za 
zgoraj navedene agencije ni izkazalo kot 
pomembno ali neupravičeno, a opozarja, 
da je organ za podelitev razrešnice 
Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 127
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Podnaslov 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dve posebni poročili Računskega sodišča: Posebni poročili Računskega sodišča: 
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načrtovano, ki ni bilo pripravljeno, in 
drugo, ki je predvidno za leto 2012

načrtovano za leto 2011, ki ni bilo 
pravočasno posredovano, in drugo, ki je 
predvideno za drugo četrtletje 2012 

Or. en

Predlog spremembe 128
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. je resno zaskrbljen, da posebni 
poročili o agencijah, ki naj bi obravnavali 
a) primerjalno analizo stroškov agencij 
Unije in b) navzkrižje interesov pri 
upravljanju agencij, kljub informacijam 
Računskega sodišča v letnem delovnem 
programu in vztrajnim zahtevam 
Parlamenta, ki je nenazadnje ena od 
evropskih zainteresiranih strani, še vedno 
nista pripravljeni ali na razpolago; 
ugotavlja, da je Računsko sodišče 
posebno poročilo o primerjalni analizi 
stroškov agencij sprva načrtovalo za 
oktober 2011, vendar še vedno ni bilo 
izdano, in da je njegov predstavnik pred 
Odborom za proračunski nadzor ustno 
izjavil, da se pripravlja njegov 17. 
osnutek, vendar Parlament kljub 
vztrajnim zahtevam doslej še ni prejel 
končnega poročila ali osnutka; se boji, da 
Računsko sodišče v teh okoliščinah ne bo 
pravočasno izdalo poročila o „upravljanju 
navzkrižja interesov” in/ali da to ne bo 
odražalo dejanskega stanja.

70. pozdravlja prizadevanja Računskega 
sodišča, ki želi organu za podelitev 
razrešnice zagotoviti podatke o primerjalni 
analizi stroškov agencij ter poročilo o 
upravljanju navzkrižja interesov; 
pričakuje, da bosta obe poročili 
Parlamentu dostavljeni v skladu s 
postopki in časovnim razporedom 
Računskega sodišča ter da bosta 
upoštevali strokovne revizijske standarde;

Or. en

Predlog spremembe 129
Ingeborg Gräßle



Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. je resno zaskrbljen, da posebni poročili 
o agencijah, ki naj bi obravnavali a) 
primerjalno analizo stroškov agencij Unije 
in b) navzkrižje interesov pri upravljanju 
agencij, kljub informacijam Računskega 
sodišča v letnem delovnem programu in 
vztrajnim zahtevam Parlamenta, ki je 
nenazadnje ena od evropskih 
zainteresiranih strani, še vedno nista 
pripravljeni ali na razpolago; ugotavlja, da 
je Računsko sodišče posebno poročilo o 
primerjalni analizi stroškov agencij sprva 
načrtovalo za oktober 2011, vendar še 
vedno ni bilo izdano, in da je njegov 
predstavnik pred Odborom za proračunski 
nadzor ustno izjavil, da se pripravlja 
njegov 17. osnutek, vendar Parlament 
kljub vztrajnim zahtevam doslej še ni 
prejel končnega poročila ali osnutka; se 
boji, da Računsko sodišče v teh 
okoliščinah ne bo pravočasno izdalo 
poročila o „upravljanju navzkrižja 
interesov” in/ali da to ne bo odražalo 
dejanskega stanja.

70. pozdravlja prizadevanja Računskega 
sodišča, da bi Parlamentu zagotovil 
dodatne informacije o obravnavi 
primerjalne analize stroškov agencij 
Unije, ter poziva Računsko sodišče, naj 
okrepi prizadevanja, da bi Parlamentu 
pravočasno zagotovil izčrpne podatke o 
navzkrižju interesov pri upravljanju 
agencij ter dodatne podatke o primerjalni 
analizi; 

Or. en

Predlog spremembe 130
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. je resno zaskrbljen, da posebni poročili
o agencijah, ki naj bi obravnavali a)
primerjalno analizo stroškov agencij Unije 
in b) navzkrižje interesov pri upravljanju 
agencij, kljub informacijam Računskega 
sodišča v letnem delovnem programu in 
vztrajnim zahtevam Parlamenta, ki je 
nenazadnje ena od evropskih 

70. je zaskrbljen, ker posebno poročilo o 
agencijah, ki naj bi obravnavalo
primerjalno analizo stroškov agencij Unije, 
kljub informacijam Računskega sodišča v 
letnem delovnem programu za leto 2011 in 
vztrajnim zahtevam Parlamenta, ki je 
nenazadnje ena od evropskih 
zainteresiranih strani, ni bilo posredovano;
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zainteresiranih strani, še vedno nista 
pripravljeni ali na razpolago; ugotavlja, 
da je Računsko sodišče posebno poročilo o 
primerjalni analizi stroškov agencij sprva 
načrtovalo za oktober 2011, vendar še 
vedno ni bilo izdano, in da je njegov 
predstavnik pred Odborom za proračunski 
nadzor ustno izjavil, da se pripravlja 
njegov 17. osnutek, vendar Parlament 
kljub vztrajnim zahtevam doslej še ni 
prejel končnega poročila ali osnutka; se 
boji, da Računsko sodišče v teh 
okoliščinah ne bo pravočasno izdalo 
poročila o „upravljanju navzkrižja 
interesov” in/ali da to ne bo odražalo 
dejanskega stanja.

je presenečen, da je predsednik 
Evropskega računskega sodišča 15. 
februarja 2012 predsedniku Evropskega 
parlamenta poslal pismo s prilogo ter 
navedel, da priloga (i) ni posebno poročilo 
o primerjalni analizi stroškov agencij, (ii) 
ni primerna za javnost ter (iii) da bi jo bilo 
mogoče uporabiti za podelitev razrešnice 
za leto 2011, s čimer je nakazal, da je ne 
gre uporabiti za podelitev razrešnice za 
leto 2010, čeprav se podatki v prilogi 
nanašajo na obdobje 2008–2010; meni, da 
je to nesprejemljivo, in ponovno poziva 
Evropsko računsko sodišče, naj izda 
posebno poročilo o primerjalni analizi 
stroškov agencij, ki je bilo v delovnem 
programu predvideno za leto 2011;

Or. en

Predlog spremembe 131
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. je resno zaskrbljen, da posebni poročili 
o agencijah, ki naj bi obravnavali a) 
primerjalno analizo stroškov agencij Unije 
in b) navzkrižje interesov pri upravljanju 
agencij, kljub informacijam Računskega 
sodišča v letnem delovnem programu in 
vztrajnim zahtevam Parlamenta, ki je 
nenazadnje ena od evropskih 
zainteresiranih strani, še vedno nista 
pripravljeni ali na razpolago; ugotavlja, da 
je Računsko sodišče posebno poročilo o 
primerjalni analizi stroškov agencij sprva 
načrtovalo za oktober 2011, vendar še 
vedno ni bilo izdano, in da je njegov 
predstavnik pred Odborom za proračunski 
nadzor ustno izjavil, da se pripravlja 
njegov 17. osnutek, vendar Parlament kljub 
vztrajnim zahtevam doslej še ni prejel 

70. je resno zaskrbljen, da posebni poročili 
o agencijah, ki naj bi obravnavali a) 
primerjalno analizo stroškov agencij Unije 
in b) navzkrižje interesov pri upravljanju 
agencij, kljub informacijam Računskega 
sodišča v letnem delovnem programu in 
vztrajnim zahtevam Parlamenta, ki je 
nenazadnje ena od evropskih 
zainteresiranih strani, še vedno nista 
pripravljeni ali na razpolago; ugotavlja, da 
je Računsko sodišče posebno poročilo o 
primerjalni analizi stroškov agencij sprva 
načrtovalo za oktober 2011, vendar še 
vedno ni bilo izdano, in da je njegov 
predstavnik pred Odborom za proračunski 
nadzor ustno izjavil, da se pripravlja 
njegov 17. osnutek, vendar Parlament kljub 
vztrajnim zahtevam doslej še ni prejel 



končnega poročila ali osnutka; se boji, da 
Računsko sodišče v teh okoliščinah ne bo 
pravočasno izdalo poročila o „upravljanju 
navzkrižja interesov” in/ali da to ne bo 
odražalo dejanskega stanja.

končnega poročila ali osnutka;

Or. fr

Predlog spremembe 132
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. je resno zaskrbljen, da posebni poročili 
o agencijah, ki naj bi obravnavali a) 
primerjalno analizo stroškov agencij Unije 
in b) navzkrižje interesov pri upravljanju 
agencij, kljub informacijam Računskega 
sodišča v letnem delovnem programu in 
vztrajnim zahtevam Parlamenta, ki je 
nenazadnje ena od evropskih 
zainteresiranih strani, še vedno nista 
pripravljeni ali na razpolago; ugotavlja, da 
je Računsko sodišče posebno poročilo o 
primerjalni analizi stroškov agencij sprva 
načrtovalo za oktober 2011, vendar še 
vedno ni bilo izdano, in da je njegov 
predstavnik pred Odborom za proračunski 
nadzor ustno izjavil, da se pripravlja 
njegov 17. osnutek, vendar Parlament kljub 
vztrajnim zahtevam doslej še ni prejel 
končnega poročila ali osnutka; se boji, da 
Računsko sodišče v teh okoliščinah ne bo 
pravočasno izdalo poročila o „upravljanju 
navzkrižja interesov” in/ali da to ne bo 
odražalo dejanskega stanja.

70. je resno zaskrbljen, da posebni poročili 
o agencijah, ki naj bi obravnavali a) 
primerjalno analizo stroškov agencij Unije 
in b) navzkrižje interesov pri upravljanju 
agencij, kljub informacijam Računskega 
sodišča v letnem delovnem programu in 
vztrajnim zahtevam Parlamenta, ki je 
nenazadnje ena od evropskih 
zainteresiranih strani, še vedno nista 
pripravljeni ali na razpolago; ugotavlja, da 
je Računsko sodišče posebno poročilo o 
primerjalni analizi stroškov agencij sprva 
načrtovalo za oktober 2011, vendar še 
vedno ni bilo izdano, in da je njegov 
predstavnik pred Odborom za proračunski 
nadzor ustno izjavil, da se pripravlja 
njegov 17. osnutek, vendar Parlament kljub 
vztrajnim zahtevam doslej še ni prejel 
končnega poročila ali osnutka; se boji, da 
Računsko sodišče v teh okoliščinah ne bo 
pravočasno izdalo poročila o „upravljanju 
navzkrižja interesov” in/ali da to ne bo 
odražalo dejanskega stanja, ter poziva 
Računsko sodišče, naj razkrije, kakšni 
spori znotraj institucije so krivi za to 
zamudo;

Or. en
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Predlog spremembe 133
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. ponovno poziva Računsko sodišče, naj 
organu za podelitev razrešnice čim prej 
zagotovi poročilo o primerjalni analizi 
stroškov agencij Unije, takšno, kakršno je, 
in Parlamentu tako omogoči, da ga 
upošteva za razrešnice za leto 2010, ter 
naj v določenem roku izda zanesljivo in 
celovito poročilo o upravljanju navzkrižja 
interesov v agencijah Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 134
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. ponovno poziva Računsko sodišče, naj 
organu za podelitev razrešnice čim prej 
zagotovi poročilo o primerjalni analizi 
stroškov agencij Unije, takšno, kakršno je, 
in Parlamentu tako omogoči, da ga 
upošteva za razrešnice za leto 2010, ter 
naj v določenem roku izda zanesljivo in 
celovito poročilo o upravljanju navzkrižja 
interesov v agencijah Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 135
Monica Luisa Macovei



Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. ponovno poziva Računsko sodišče, naj 
organu za podelitev razrešnice čim prej 
zagotovi poročilo o primerjalni analizi 
stroškov agencij Unije, takšno, kakršno je, 
in Parlamentu tako omogoči, da ga 
upošteva za razrešnice za leto 2010, ter 
naj v določenem roku izda zanesljivo in 
celovito poročilo o upravljanju navzkrižja 
interesov v agencijah Unije;

71. ugotavlja, da bo Računsko sodišče do 
konca junija 2012 objavilo posebno
poročilo o upravljanju navzkrižja interesov 
v agencijah Unije; je zaskrbljen, da je več 
agencij večkrat na preizkušnji zaradi 
primerov, ki vključujejo navzkrižje 
interesov; pozdravlja to odločitev in 
pričakuje, da bo Računsko sodišče 
posebno poročilo izdalo v načrtovanem 
roku;

Or. en

Predlog spremembe 136
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. meni, da je treba revizorje iz zasebnega 
sektorja vključiti v zunanje revizije 
računovodskih izkazov agencij, da bi 
morala izbor in imenovanje zasebnih 
revizorjev potekati v skladu z veljavnimi 
pravili, tudi tistimi o preglednih javnih 
naročilih, in da je treba uporabiti ustrezne 
mehanizme kontrole, da bi ugotavljanje 
zakonitosti in pravilnosti prihodkov in 
izdatkov ter zanesljivosti računovodskih 
izkazov agencij potekalo v skladu z 
zahtevanimi standardi; meni tudi, da mora 
Računsko sodišče še naprej v celoti 
odgovarjati za nekatere vidike teh 
eksternaliziranih revizij, vključno s 
sporočanimi izsledki revizij, ter voditi vse 
potrebne upravne postopke in postopke 
javnih poročil in jih financirati s svojim 
proračunom, ne da bi zahtevalo 
dodatnega, saj je ta naloga v njegovi 
pristojnosti; poleg tega zaradi sedanje 
krize ni na voljo dodatnih sredstev za 

72. meni, da je treba revizorje iz zasebnega 
sektorja vključiti v zunanje revizije 
računovodskih izkazov agencij, da bi 
morala izbor in imenovanje zasebnih 
revizorjev potekati v skladu z veljavnimi 
pravili, tudi tistimi o preglednih javnih 
naročilih, in da je treba uporabiti ustrezne 
mehanizme kontrole, da bi ugotavljanje 
zakonitosti in pravilnosti prihodkov in 
izdatkov ter zanesljivosti računovodskih 
izkazov agencij potekalo v skladu z 
zahtevanimi standardi; meni tudi, da mora 
Računsko sodišče še naprej v celoti 
odgovarjati za nekatere vidike teh 
eksternaliziranih revizij, vključno s 
sporočanimi izsledki revizij, ter voditi vse 
potrebne upravne postopke in postopke 
javnih poročil in jih financirati s svojim 
proračunom;
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izvedbo nalog, za katere je pristojna ena 
od institucij Unij, v tem primeru 
Računsko sodišče;

Or. en

Predlog spremembe 137
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. poziva Računsko sodišče, naj pri 
sklepanju pogodb z neodvisnimi revizorji 
za agencije preprečuje morebitna 
navzkrižja interesov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 138
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. meni, da morata neodvisni revizor in 
Računsko sodišče ob uporabi zunanjega 
izvajanja nemudoma objaviti poročilo 
neodvisnih revizorjev; zato Parlament od 
Računskega sodišča zahteva, da se v 
pogodbi z vsakokratnim neodvisnim 
pogodbenikom vzdrži uporabe klavzule o 
zaupnosti glede objave poročil v obliki, kot 
jih je pripravil neodvisni pogodbenik;
hkrati mora Računsko sodišče prevzeti 
odgovornost za to neodvisno revizijo in 
ustrezno ravnati;

črtano

Or. en



Predlog spremembe 139
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. ugotavlja, da lahko velikost upravnega 
odbora nekaterih agencij in velike 
spremembe v njegovi sestavi povzročijo, 
da postane ta organ odločanja neučinkovit; 
zato medinstitucionalno delovno skupino 
za agencije poziva k obravnavi tega 
vprašanja; predlaga tudi, da se preuči 
možnost združitve upravnih odborov 
agencij, ki delujejo na sorodnih področjih, 
in tako zmanjšajo stroški sestankov;

75. ugotavlja, da bi utegnili velikost in 
stroški upravnega odbora nekaterih agencij 
povzročiti, da postane ta organ odločanja 
do določene mere neučinkovit; zato 
medinstitucionalno delovno skupino za 
agencije poziva k obravnavi tega 
vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 140
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. ugotavlja, da lahko velikost upravnega 
odbora nekaterih agencij in velike 
spremembe v njegovi sestavi povzročijo, 
da postane ta organ odločanja neučinkovit;
zato medinstitucionalno delovno skupino
za agencije poziva k obravnavi tega 
vprašanja; predlaga tudi, da se preuči 
možnost združitve upravnih odborov 
agencij, ki delujejo na sorodnih področjih, 
in tako zmanjšajo stroški sestankov;

75. ugotavlja, da velikost upravnega 
odbora nekaterih agencij in velike 
spremembe v njegovi sestavi povzročijo, 
da postane ta organ odločanja neučinkovit;
zato agencije poziva k obravnavi in rešitvi 
tega vprašanja; poziva tudi k možnosti
združitve upravnih odborov agencij, ki 
delujejo na sorodnih področjih, da se tako 
zmanjšajo stroški sestankov;

Or. nl

Predlog spremembe 141
Jean-Pierre Audy



AM\893008SL.doc 71/81 PE483.635v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. ugotavlja, da lahko velikost upravnega 
odbora nekaterih agencij in velike 
spremembe v njegovi sestavi povzročijo, 
da postane ta organ odločanja neučinkovit; 
zato medinstitucionalno delovno skupino 
za agencije poziva k obravnavi tega 
vprašanja; predlaga tudi, da se preuči 
možnost združitve upravnih odborov 
agencij, ki delujejo na sorodnih področjih, 
in tako zmanjšajo stroški sestankov;

75. ugotavlja, da lahko velikost upravnega 
odbora nekaterih agencij ter narava in 
velike spremembe v njegovi sestavi 
povzročijo, da postane ta organ odločanja 
neučinkovit; zato medinstitucionalno 
delovno skupino za agencije poziva k 
obravnavi tega vprašanja skupaj s ponovno 
oceno zadev, povezanih z naravo statusa 
članov, obsegom pristojnosti in 
navzkrižjem interesov; predlaga tudi, da se 
preuči možnost združitve upravnih 
odborov agencij, ki delujejo na sorodnih 
področjih, in tako zmanjšajo stroški 
sestankov;

Or. en

Predlog spremembe 142
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 75 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75a. je seznanjen z odgovornostjo, ki jo 
pri upravljanju in nadzoru agencij nosi 
upravni odbor; meni, da lahko določene 
odločitve upravnega odbora negativno 
vplivajo na upravljanje agencije, na 
primer neupoštevanje enega ali več 
priporočil notranjega revizorja brez 
veljavne utemeljitve; poziva k ponovni 
presoji položaja Komisije v upravnih 
odborih agencij, da bi ta dobila 
glasovalno pravico in vlogo manjšinskega 
člana, ki lahko prepreči sprejetje odločitev 
o proračunskih, finančnih in upravnih 
zadevah; poleg tega poziva Komisijo, naj 
organ za podelitev razrešnice obvesti o 
odločitvah, ki jih je sprejel upravni odbor, 



a bi lahko bile v nasprotju z načelom 
dobrega proračunskega in finančnega 
upravljanja agencije ali finančno uredbo;

Or. fr

Predlog spremembe 143
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 75 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75a. zaskrbljeno ugotavlja, da so v osmih 
agencijah, tj. CEPOL, ECHA, EFSA, 
EMCDDA, EMSA, ETF, FRA in 
FRONTEX, v letu 2010 stroški upravnega 
odbora na posamezno sejo in člana v 
povprečju znašali med 1.017 EUR in 
6.175 EUR; meni, da so ti stroški pretirani 
in da jih je treba korenito zmanjšati;

Or. en

Predlog spremembe 144
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 76 - uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. agencije tudi poziva, naj pri obravnavi 
možnosti za čim bolj učinkovite uporabe 
administrativne podpore razmislijo o 
naslednjih možnostih:

76. agencije poziva, naj razmislijo o 
skupnih storitvah agencij, ki so si blizu po 
lokaciji ali tematskem področju; v tem 
oziru odobrava pobudo agencije EMSA in 
Skupnosti za nadzor ribištva, da si delita 
funkcijo notranje revizije;

Or. en

Predlog spremembe 145
Lucas Hartong
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Predlog resolucije
Odstavek 76 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– združitvi manjših in v razvoj usmerjenih 
agencij, da se ustvarijo prihranki in ukine 
in/ali prepreči prekrivanje ciljev ter 
nadaljnja poraba proračuna Unije;

– združitvi ali zaprtju manjših in v razvoj 
usmerjenih agencij, da se ustvarijo 
prihranki in ukine in/ali prepreči 
prekrivanje ciljev ter nadaljnja poraba 
proračuna Unije;

Or. nl

Predlog spremembe 146
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poziva Komisijo, naj nemudoma 
opravi oceno za vse agencije, da odkrije 
primere nepotrebnega prekrivanja 
dejavnosti in preuči možnost združitve 
nekaterih agencij, ter naj Parlament o tem 
seznani najkasneje do 15. julija 2012;

77. poziva Komisijo, naj preuči morebitne 
sinergije in prekrivanja dejavnosti agencij 
ter do marca 2013 pripravi izčrpno 
analizo stroškov in koristi in oceno 
učinkov morebitne združitve agencij;

Or. en

Predlog spremembe 147
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poziva Komisijo, naj nemudoma opravi 
oceno za vse agencije, da odkrije primere 
nepotrebnega prekrivanja dejavnosti in 
preuči možnost združitve nekaterih agencij, 
ter naj Parlament o tem seznani najkasneje 

77. poziva Komisijo, naj nemudoma opravi 
oceno za vse agencije, da odkrije:



do 15. julija 2012;
– primere nepotrebnih dejavnosti ali 
prekrivanja,

– po nepotrebnem visokih stroškov zaradi 
lokacije sedeža,
– smisel in dodano vrednost tega, da 
posebne naloge izvajajo agencije, ne pa 
Komisija sama,
naj dokaže učinkovitost agencij in preuči 
možnost združitve ali zaprtja nekaterih 
agencij, če dodana vrednost ali 
učinkovitost posamezne agencije ne 
zadošča, ter naj Parlament o tem seznani 
najkasneje do 15. julija 2012;

Or. en

Predlog spremembe 148
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poziva Komisijo, naj nemudoma opravi 
oceno za vse agencije, da odkrije primere 
nepotrebnega prekrivanja dejavnosti in 
preuči možnost združitve nekaterih agencij, 
ter naj Parlament o tem seznani najkasneje 
do 15. julija 2012;

77. poziva Komisijo, Evropski parlament 
in/ali Evropsko računsko sodišče, naj 
nemudoma opravi oceno za vse agencije, 
da odkrije primere nepotrebnega 
prekrivanja dejavnosti in preuči možnost 
združitve nekaterih agencij, ter naj 
Parlament o tem seznani najkasneje do 15. 
julija 2012;

Or. nl

Predlog spremembe 149
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 78
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Predlog resolucije Predlog spremembe

78. izrecno poziva Komisijo in Svet, naj 
upoštevata dejanske potrebe posameznih
agencij ter nujnost varčne uporabe 
denarja davkoplačevalcev Unije v teh 
časih finančne in gospodarske krize in naj 
ne upoštevata interesov nekaterih držav 
članic, ki bi želele imeti agencijo v svoji 
državi zaradi interesov, ki se ne skladajo z 
javnim interesom Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 150
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. ponovno opozarja, da Parlament 
agencije že od svoje resolucije o razrešnici 
v letu 2006 poziva, naj razmislijo o 
vzpostavitvi medagencijskega 
disciplinskega odbora, ki bi disciplinske 
ukrepe vse do izključitve sprejemal 
nepristransko; ugotavlja, da se pri 
uresničevanju tega projekta pojavljajo 
težave; poziva agencijo, pristojno za 
koordinacijo mreže agencij, naj vzpostavi 
mrežo uslužbencev, ki bodo v primernem 
razredu, da lahko postanejo nepristranski 
člani disciplinskega odbora;

79. opozarja, da Parlament agencije že od 
svoje resolucije o razrešnici v letu 2006 
poziva, naj razmislijo o vzpostavitvi 
medagencijskega disciplinskega odbora, ki 
bi disciplinske ukrepe vse do izključitve 
sprejemal nepristransko; ugotavlja pa, da 
se pri uresničevanju tega projekta 
pojavljajo težave;

Or. en

Predlog spremembe 151
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 80



Predlog resolucije Predlog spremembe

80. pozdravlja potekajoče delo 
medinstitucionalne delovne skupine za 
agencije, katerega cilj je pregledati vlogo 
in položaj decentraliziranih agencij v 
institucionalnem okolju Unije ter 
ustanovitev, strukturo in delovanje teh 
agencij skupaj s finančnimi, 
proračunskimi, nadzornimi in 
upravljavskimi vprašanji; od delovne 
skupine zahteva, da hitro izoblikuje 
zadovoljiv skupni pristop Parlamenta, 
Sveta in Komisije do agencij;

80. pozdravlja potekajoče delo 
medinstitucionalne delovne skupine za 
agencije, katerega cilj je pregledati vlogo 
in položaj decentraliziranih agencij v 
institucionalnem okolju Unije ter 
ustanovitev, strukturo in delovanje teh 
agencij skupaj s finančnimi, 
proračunskimi, nadzornimi in 
upravljavskimi vprašanji; od delovne 
skupine zahteva, da izoblikuje osnutek 
predloga o skupnem pristopu Parlamenta, 
Sveta in Komisije do agencij

Or. en

Predlog spremembe 152
Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 80 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

80a. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi 
bilo mogoče organizirati in izvajati 
strokovno poslovanje z gotovino, ki jo 
imajo agencije;

Or. en

Predlog spremembe 153
Andrea Češková

Predlog resolucije
Odstavek 80 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

80a. poziva medinstitucionalno delovno 
skupino, naj opredeli področja, na katerih 
se dejavnosti obstoječih agencij podvajajo 
ali prekrivajo, ter razmisli, ali bi bilo 
mogoče nekatere agencije združiti;



AM\893008SL.doc 77/81 PE483.635v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 154
Andrea Češková

Predlog resolucije
Odstavek 80 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

80b. meni, da bi agencijam koristile 
skupne upravne storitve, podobno kot 
poteka sodelovanje med Odborom regij in 
Evropskim ekonomsko-socialnim 
odborom; poziva medinstitucionalno 
delovno skupino, naj obravnava vprašanje 
geografske razpršitve agencij, ki znatno 
prispeva k stroškom in otežuje 
sodelovanje; meni, da bi lahko agencije, 
če bi bile združene na manjšem številu 
krajev, delile skupne stroške in stroške 
upravljanja, predvsem kar zadeva 
informacijsko tehnologijo, osebje in 
finančno upravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 155
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. meni, da se ob dejavnostih in 
rezultatih nekaterih agencij poraja dvom v 
njihovo resnično dodano vrednost za cilje 
Unije; meni, da veliko število poročil in 
dokumentov ter drugih podobnih 
rezultatov, na primer tisti Evropske 
agencije za okolje (EEA) in drugih, ne 
prispevajo nič bistvenega, inovativnega in 
praktičnega k ciljem in delu Unije; 

črtano



ugotavlja tudi, da so bili rezultati 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
(EIGE) v letu 2010 precej skopi; zato 
poziva Komisijo, Svet in Računsko 
sodišče, naj nemudoma poročata o 
dejanski dodani vrednosti dejavnosti 
agencij in se pri tem osredotočijo 
predvsem, vendar ne izključno na 
agencije CEDEFOP, EEA, EIGE in 
EUROFOUND;

Or. en

Predlog spremembe 156
Véronique Mathieu

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. meni, da se ob dejavnostih in 
rezultatih nekaterih agencij poraja dvom v 
njihovo resnično dodano vrednost za cilje 
Unije; meni, da veliko število poročil in 
dokumentov ter drugih podobnih 
rezultatov, na primer tisti Evropske 
agencije za okolje (EEA) in drugih, ne 
prispevajo nič bistvenega, inovativnega in 
praktičnega k ciljem in delu Unije; 
ugotavlja tudi, da so bili rezultati 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
(EIGE) v letu 2010 precej skopi; zato 
poziva Komisijo, Svet in Računsko 
sodišče, naj nemudoma poročata o 
dejanski dodani vrednosti dejavnosti 
agencij in se pri tem osredotočijo 
predvsem, vendar ne izključno na 
agencije CEDEFOP, EEA, EIGE in 
EUROFOUND;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 157
Cornelis de Jong
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Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. meni, da se ob dejavnostih in rezultatih 
nekaterih agencij poraja dvom v njihovo 
resnično dodano vrednost za cilje Unije; 
meni, da veliko število poročil in 
dokumentov ter drugih podobnih 
rezultatov, na primer tisti Evropske 
agencije za okolje (EEA) in drugih, ne 
prispevajo nič bistvenega, inovativnega in 
praktičnega k ciljem in delu Unije; 
ugotavlja tudi, da so bili rezultati 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
(EIGE) v letu 2010 precej skopi; zato 
poziva Komisijo, Svet in Računsko 
sodišče, naj nemudoma poročata o dejanski 
dodani vrednosti dejavnosti agencij in se 
pri tem osredotočijo predvsem, vendar ne 
izključno na agencije CEDEFOP, EEA, 
EIGE in EUROFOUND;

81. meni, da se ob dejavnostih in rezultatih 
nekaterih agencij poraja dvom v njihovo 
resnično dodano vrednost za cilje Unije; 
meni, da veliko število poročil in 
dokumentov ter drugih podobnih 
rezultatov, na primer tisti Evropske 
agencije za okolje (EEA) in drugih, ne 
prispevajo nič bistvenega, inovativnega in 
praktičnega k ciljem in delu Unije; 
ugotavlja tudi, da so bili rezultati 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
(EIGE) v letu 2010 precej skopi; zato 
poziva Komisijo, Svet in Računsko 
sodišče, naj nemudoma poročata o dejanski 
dodani vrednosti in učinkovitosti
dejavnosti agencij in se pri tem 
osredotočijo predvsem, vendar ne izključno 
na agencije CEDEFOP, EEA, EIGE in 
EUROFOUND;

poudarja, da bi moralo to poročilo 
vsebovati analizo stroškov in koristi ter 
oceniti, kakšen je učinek tega, da se 
naloge zaupajo agencijam, namesto da bi 
jih službe Komisije opravljale same, prav 
tako pa bi moralo posebej omeniti raven 
družbene odgovornosti do državljanov in 
interesnih skupin; 

Or. en

Predlog spremembe 158
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. meni, da se ob dejavnostih in rezultatih 
nekaterih agencij poraja dvom v njihovo 
resnično dodano vrednost za cilje Unije;

81. meni, da se ob dejavnostih in rezultatih 
nekaterih agencij poraja dvom o njihovi 
resnični dodani vrednosti za cilje Unije;



meni, da veliko število poročil in 
dokumentov ter drugih podobnih 
rezultatov, na primer tisti Evropske 
agencije za okolje (EEA) in drugih, ne 
prispevajo nič bistvenega, inovativnega in 
praktičnega k ciljem in delu Unije;
ugotavlja tudi, da so bili rezultati 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
(EIGE) v letu 2010 precej skopi; zato 
poziva Komisijo, Svet in Računsko 
sodišče, naj nemudoma poročata o dejanski 
dodani vrednosti dejavnosti agencij in se 
pri tem osredotočijo predvsem, vendar ne 
izključno na agencije CEDEFOP, EEA, 
EIGE in EUROFOUND;

meni, da veliko število poročil in 
dokumentov ter drugih podobnih 
rezultatov, na primer tisti Evropske 
agencije za okolje (EEA) in drugih, ne 
prispevajo nič bistvenega, inovativnega in 
praktičnega k ciljem in delu Unije;
ugotavlja tudi, da so bili rezultati 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
(EIGE) v letu 2010 precej skopi; zato 
poziva Komisijo, Svet in Računsko 
sodišče, naj nemudoma poročata o dejanski
dodani vrednosti dejavnosti agencij in se 
pri tem osredotočijo predvsem, vendar ne 
izključno na agencije CEDEFOP, EEA, 
EIGE in EUROFOUND; meni, da bi bilo 
treba agencije, ki ne prinašajo resnične 
dodane vrednosti za cilje Unije, počasi 
zmanjševati in nazadnje zapreti;

Or. nl

Predlog spremembe 159
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. nazadnje ugotavlja, da je treba zlasti v 
teh časih krize resno in hitro preučiti 
resnično dodano vrednost agencij, da se 
prepreči kakršna koli neobvezna in 
nepotrebna poraba in tako ustrezno 
odzove le na nujne potrebe Unije in 
njenih državljanov ter na njihove bojazni 
in zahteve po zaupanju v naše institucije; 
poudarja, da Unija in njene države 
članice ne morejo zahtevati od 
državljanov Unije, naj ustvarjajo 
prihranke, ne da bi jih ustvarjale tudi 
same; poziva k pravičnosti v zvezi z 
večjimi prihranki, ki naj bi jih ustvarili 
organi Unije, vključno z agencijami, 
prihranki, ki se zahtevajo tudi od 
državljanov, ki so davkoplačevalci in 
prispevajo v proračun Unije;

črtano
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Or. en


