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Изменение 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. винаги е приветствал 
професионалното, надеждно и 
независимо предоставяне на 
информация от Европейската агенция за 
околната среда (ЕАОС) за всички 
институции на ЕС, държавите членки и 
органите, определящи политиките на ЕС 
и ще продължи да очаква този вид 
професионализъм в бъдеще;

1. винаги е приветствал 
професионалното, надеждно и 
независимо предоставяне на 
информация от Европейската агенция за 
околната среда (ЕАОС) и нейния 
изпълнителен директор за всички 
институции на ЕС, държавите членки и 
органите, определящи политиките на ЕС 
и ще продължи да очаква този вид 
професионализъм в бъдеще;

Or. en

Изменение 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва отново, че през 2010 г. 
Агенцията постави допълнителен 
акцент върху Глобалния мониторинг на 
околната среда и сигурността (ГМОСС), 
Международната година на 
биологичното разнообразие, например 
посредством проекта „Зелена фасада“, 
платформата „Око към земята“ и 
доклада за състоянието на околната 
среда (SOER) за 2010 г., като така бяха 
използвани тематично субсидии на ЕС 
по начина, предвиден от европейския 
законодател и европейския бюджетен 
орган;

2. отбелязва отново, че през 2010 г. и 
вследствие на изискванията, 
отправени от Европейския 
парламент в предходни доклади 
относно освобождаването от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, за 
подобряване на комуникацията на 
Агенцията с обществеността и 
медиите, Агенцията постави 
допълнителен акцент върху Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС), 
Международната година на 
биологичното разнообразие, например 
посредством проекта „Зелена фасада“, 
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платформата „Око към земята“ и 
доклада за състоянието на околната 
среда (SOER) за 2010 г., като така бяха 
използвани тематично субсидии на ЕС 
по начина, предвиден от европейския 
законодател и европейския бюджетен 
орган;

Or. en

Изменение 3
Kartika Tamara Liotard

Проектостановище
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява твърдото си убеждение, че 
трябва да се предприемат необходимите 
мерки при неизпълнение на 
съществуващите правила; счита, че в 
такива случаи Агенцията трябва да 
изготви план за действие за 
отстраняване на слабостите, като 
Европейският парламент следва да 
наблюдава прилагането на този план и 
Европейският парламент или 
европейският законодател трябва да 
реши тези проблеми чрез промяна на 
съществуващите правила и разпоредби, 
с оглед премахване на евентуалните 
нормативни пропуски;

4. изразява твърдото си убеждение, че 
трябва да се предприемат необходимите 
мерки при неизпълнение на 
съществуващите правила; счита, че в 
такива случаи Агенцията трябва да 
изготви план за действие за 
отстраняване на слабостите, като 
Европейският парламент следва да 
наблюдава прилагането на този план и 
Европейският парламент или 
европейският законодател трябва да 
реши приоритетно тези проблеми чрез 
промяна на съществуващите правила и 
разпоредби, с оглед премахване на 
евентуалните нормативни пропуски;

Or. en

Изменение 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 5
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Предложение за резолюция Изменение

5. взема надлежно предвид обширната и 
подробна кореспонденция между 
различните равнища на вземане на 
решения в ЕАОС, т.е. управителния 
съвет и изпълнителния директор, и 
докладчика на комисията по бюджетен 
контрол преди и след вземането на 
решение в пленарна зала за отлагане на 
освобождаването от отговорност;

5. взема надлежно предвид обширната и 
подробна кореспонденция между 
различните равнища на вземане на 
решения в ЕАОС, т.е. управителния 
съвет и изпълнителния директор, и 
докладчика на комисията по бюджетен 
контрол както преди, така и след 
вземането на решение в пленарна зала 
за отлагане на решението за 
освобождаване от отговорност;

Or. en

Изменение 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. в този контекст също така 
неколкократно е изисквал Агенцията да 
продължи да полага усилия за по-
нататъшно развиване на методите си за 
комуникация с цел осигуряване на по-
широко медийно отразяване за 
констатациите си относно важни, 
свързани с околната среда въпроси; 
насърчава Агенцията допълнително да 
развива новаторски техники за 
комуникация, за да подхранва 
публичните дебати;

8. в този контекст също така 
неколкократно е изисквал Агенцията да 
продължи да полага усилия за по-
нататъшно развиване на методите си за 
комуникация с цел осигуряване на по-
широко медийно отразяване за 
констатациите си относно важни, 
свързани с околната среда въпроси; 
насърчава Агенцията допълнително да 
развива новаторски техники за 
комуникация, за да подхранва 
публичните дебати; отбелязва, че 
управителният съвет отдавна 
подкрепя Агенцията в усилията й за 
използване на новаторски 
комуникационни техники и че 
Европейският парламент редовно 
отправя изисквания за полагане на 
повече усилия във връзка с 
комуникацията в предходни доклади 
относно освобождаването от 
отговорност във връзка с 
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изпълнението на бюджета, като 
проектът за екологична фасада 
представлява едно от тези усилия;

Or. en

Изменение 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 9 – алинея 1 (нова)

Предложение за резолюция Изменение

отбелязва, че ЕАОС е изпълнила 
препоръките на Службата за 
вътрешен одит относно 
документацията във връзка с 
контролния списък QA/QC за доклада 
за инвентаризацията на парниковите 
газове1; приветства факта, че 
експертната група за прегледа към 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата заключи за 
2010 г., че са налице необходимите 
процедури за осигуряване/контрол на 
качеството (QA/QC);
__________________
1 Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата определи 
минимални изисквания за докладване 
на данните за парникови газове от 
страните по Конвенцията и 
Протокола от Киото. Едно от тези 
изсквания е всички страни по 
приложение I да имат действащи 
процедури за осигуряване и контрол на 
качеството с цел гарантиране на 
прозрачност, точност, 
изчерпателност, последователност и 
съпоставимост на докладваните 
данни. В рамките на националната 
система на ЕС за инвентаризация на 
парниковите газове ЕАОС отговаря за 
прилагането на тези процедури за 
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осигуряване/контрол на качеството 
за ЕС, за които ЕС също е разработил 
собствена програма за 
осигуряване/контрол на качеството.

Or. en

Изменение 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства, в общия контекст, 
споразумението относно съвместното 
изявление и общия подход на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията по отношение на 
децентрализираните агенции; припомня, 
че бяха разгледани и взети предвид 
някои важни елементи във връзка с 
освобождаването от отговорност; 
счита, че тези въпроси ще бъдат 
надлежно взети предвид в пътната 
карта относно последващите 
действия във връзка с общия подход;

10. приветства, в общия контекст, 
споразумението относно съвместното 
изявление и общия подход на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията по отношение на 
децентрализираните агенции; припомня, 
че бяха разгледани и взети предвид 
някои важни елементи във връзка с 
освобождаването от отговорност;

Or. en

Изменение 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. счита, че решението за 
освобождаване на ЕАОС от отговорност
не може да се основава на
допълнителни изисквания, като 
например насоки на ОИСР, когато 

11. счита, че решението за 
освобождаване на ЕАОС от отговорност
следва да се основава на насоки на 
ОИСР, за да се гарантира високо 
качество на международно 
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европейският законодател не е 
изискал официално изпълнението на 
тези изисквания и не съществуват 
специфични разпоредби на агенцията 
при провеждането на съответната 
процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета; приканва 
европейските институции да проучат 
дали е препоръчително да се включат 
допълнителни насоки в евентуална
обща рамка за всички европейски 
институции и органи, както и да се 
поемат ангажименти по тях;

признатите счетоводни и одитни 
стандарти и стандарти за 
оповестяване на финансова 
информация; приканва европейските 
институции да включат и да поемат 
ангажименти по въвеждането на
насоки на ОИСР в една обща работна
рамка за всички европейски институции 
и органи;

Or. en

Изменение 9
Kartika Tamara Liotard

Проектостановище
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. счита, че решението за 
освобождаване на ЕАОС от отговорност 
не може да се основава на допълнителни 
изисквания, като например насоки на 
ОИСР, когато европейският законодател 
не е изискал официално изпълнението 
на тези изисквания и не съществуват 
специфични разпоредби на агенцията 
при провеждането на съответната 
процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; приканва европейските 
институции да проучат дали е 
препоръчително да се включат 
допълнителни насоки в евентуална обща 
рамка за всички европейски институции 
и органи, както и да се поемат 
ангажименти по тях;

11. счита, че решението за 
освобождаване на ЕАОС от отговорност 
не може да се основава на допълнителни 
изисквания, като например насоки на 
ОИСР, когато европейският законодател 
не е изискал официално изпълнението 
на тези изисквания и не съществуват 
специфични разпоредби на агенцията 
при провеждането на съответната 
процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; приканва европейските 
институции да проучат приоритетно 
дали е препоръчително да се включат 
допълнителни насоки в евентуална обща 
рамка за всички европейски институции 
и органи, както и да се поемат 
ангажименти по тях;

Or. en
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Изменение 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. въз основа на наличната информация 
понастоящем счита, че 
изпълнителният директор на 
Европейската агенция за околната среда 
може да бъде освободен от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета 
на ЕАОС за финансовата 2010 година.

12. въз основа на наличната информация 
продължава да счита, че 
изпълнителният директор на 
Европейската агенция за околната среда 
не следва да бъде освободен от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета на ЕАОС за финансовата 
2010 година.

Or. en


