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Pozměňovací návrh 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vždy oceňoval Evropskou agenturou pro 
životní prostředí (EEA) za profesionální, 
spolehlivé a nezávislé poskytování 
informací všem orgánům a institucím EU, 
členským státům a tvůrcům politik 
a očekává, že si tento profesionální přístup 
zachová i v příštích letech;

1. vždy oceňoval Evropskou agenturou pro 
životní prostředí (EEA) a její výkonnou 
ředitelku za profesionální, spolehlivé 
a nezávislé poskytování informací všem 
orgánům a institucím EU, členským státům 
a tvůrcům politik a očekává, že si tento 
profesionální přístup zachová i v příštích 
letech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět shledává, že agentura v roce 2010 
kladla zvláštní důraz na iniciativu 
globálního monitorování životního 
prostředí a bezpečnosti (GMES) a na 
mezinárodní rok biologické rozmanitosti, 
např. v rámci projektu Ekologická fasáda, 
platformy Eye on Earth a zprávy o stavu 
životního prostředí v roce 2010, a využila 
tedy dotace Unie tematicky tak, jak 
zamýšlel evropský tvůrce právních 
předpisů a evropský rozpočtový orgán;

2. opět shledává, že agentura v roce 2010 
na základě požadavků Evropského 
parlamentu, které vznesl v předchozích 
zprávách o udělení absolutoria ohledně 
zlepšení komunikace agentury s veřejností 
a sdělovacími prostředky,  kladla zvláštní 
důraz na iniciativu globálního 
monitorování životního prostředí a 
bezpečnosti (GMES) a na mezinárodní rok 
biologické rozmanitosti, např. v rámci 
projektu Ekologická fasáda, platformy Eye 
on Earth a zprávy o stavu životního 
prostředí v roce 2010, a využila tedy 
dotace Unie tematicky tak, jak zamýšlel 
evropský tvůrce právních předpisů a 
evropský rozpočtový orgán;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
agentura musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že změní 
stávající předpisy s cílem odstranit 
případné mezery v legislativě;

4. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
agentura musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy jakožto prioritu vyřešit 
tím, že změní stávající předpisy s cílem 
odstranit případné mezery v legislativě;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. náležitě vzal na vědomí rozsáhlou 
a podrobnou korespondenci mezi různými 
rozhodovacími úrovněmi agentury EEA, tj. 
správní radou a výkonnou ředitelkou, 
a zpravodajkou výboru CONT z doby před 
rozhodnutím pléna o tom, že odkládá 
udělení absolutoria, a po tomto rozhodnutí;

5. náležitě vzal na vědomí rozsáhlou 
a podrobnou korespondenci mezi různými 
rozhodovacími úrovněmi agentury EEA, tj. 
správní radou a výkonnou ředitelkou, 
a zpravodajkou výboru CONT z doby jak 
před rozhodnutím pléna o tom, že odkládá 
rozhodnutí o udělení absolutoria, tak po 
tomto rozhodnutí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. v této souvislosti také opakovaně 
agenturu žádal, aby i nadále usilovala 
o rozvíjení svých komunikačních metod 
s cílem přilákat větší pozornost sdělovacích 
prostředků, aby informovaly o jejích 
zjištěních ohledně důležitých 
environmentálních otázek; vybízí agenturu, 
aby více propracovala inovativní 
komunikační metody s cílem podnítit 
veřejnou diskusi;

8. v této souvislosti také opakovaně 
agenturu žádal, aby i nadále usilovala 
o rozvíjení svých komunikačních metod 
s cílem přilákat větší pozornost sdělovacích 
prostředků, aby informovaly o jejích 
zjištěních ohledně důležitých 
environmentálních otázek; vybízí agenturu, 
aby více propracovala inovativní 
komunikační metody s cílem podnítit 
veřejnou diskusi; konstatuje, že správní 
rada dlouhodobě podporuje úsilí agentury 
o provádění inovativních komunikačních 
postupů a že Evropský parlament 
pravidelně ve svých předchozích správách 
o udělení absolutoria vznášel požadavky 
ohledně úsilí v oblasti komunikace, 
přičemž projekt tzv. ekologické fasády je 
jedním z příkladů tohoto úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 9 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

konstatuje, že  agentura EEA provedla 
doporučení, která vydalo oddělení 
interního auditu ohledně dokumentace 
postupů zajištění kvality a kontroly 
kvality, pokud jde o zprávu o inventuře 
skleníkových plynů1; vítá skutečnost, že 
přezkum odborného týmu Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (UNFCCC)  došel za rok 
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2010 k závěru, že veškeré postupy v oblasti 
zajištění kvality/kontroly kvality (QA/QC) 
byly zavedeny;
__________________
1UNFCCC stanoví minimální požadavky 
pro podávání zpráv o údajích v oblasti 
skleníkových plynů smluvními stranami 
této úmluvy a Kjótského protokolu; Jeden 
z těchto požadavků stanoví, že všechny 
strany přílohy I by měly zavést postupy 
zajištění kvality a kontroly kvality a zajistit 
tak transparentnost, přesnost, úplnost, 
konzistentnost a srovnatelnost 
podávaných údajů. V rámci 
vnitrostátních systémů inventur 
skleníkových plynů je agentura EEA 
odpovědná za provádění těchto postupů 
zajištění kvality a kontroly kvality za EU, 
proto EU také zavedl svůj vlastní program 
zajištění kvality a kontroly kvality. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. obecně vítá dohodu o společném 
prohlášení a společný přístup Evropského 
parlamentu, Rady a Komise 
k decentralizovaným agenturám; 
připomíná, že v jejich rámci se věnuje 
pozornost určitým prvkům významným pro 
udělení absolutoria; věří, že plán opatření 
přijímaných na základě společného 
přístupu tyto otázky řádně zohlední;

10. obecně vítá dohodu o společném 
prohlášení a společný přístup Evropského 
parlamentu, Rady a Komise 
k decentralizovaným agenturám; 
připomíná, že v jejich rámci se věnuje 
pozornost určitým prvkům významným pro 
udělení absolutoria;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EEA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, 
např. pokyny OECD, když jejich plnění 
během příslušného období, na nějž se 
uděluje absolutorium, oficiálně 
nevyžadoval tvůrce právních předpisů EU, 
ani zvláštní ustanovení v rámci agentury; 
vyzývá evropské orgány, aby 
přezkoumaly, zda je vhodné do 
případného společného rámce pro všechny 
evropské orgány a instituce zahrnout další
pokyny a zavázat se k jejich dodržování;

11. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EEA by se mělo 
zakládat na pokynech OECD, aby se 
zajistila vysoká kvalita, pokud jde o 
mezinárodně uznávaný účetní audit a 
standardy zveřejňování finančních 
informací; vyzývá evropské orgány, aby 
do společného pracovního rámce pro 
všechny evropské orgány a instituce 
zahrnuly pokyny OECD a zavázaly se 
k jejich zavedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EEA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, např. 
pokyny OECD, když jejich plnění během 
příslušného období, na nějž se uděluje 
absolutorium, oficiálně nevyžadoval tvůrce 
právních předpisů EU, ani zvláštní 
ustanovení v rámci agentury; vyzývá 
evropské orgány, aby přezkoumaly, zda je 
vhodné do případného společného rámce 
pro všechny evropské orgány a instituce 
zahrnout další pokyny a zavázat se k jejich 
dodržování;

11. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EEA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, např. 
pokyny OECD, když jejich plnění během 
příslušného období, na nějž se uděluje 
absolutorium, oficiálně nevyžadoval tvůrce 
právních předpisů EU, ani zvláštní 
ustanovení v rámci agentury; vyzývá 
evropské orgány, aby jakožto prioritu
přezkoumaly, zda je vhodné do případného 
společného rámce pro všechny evropské 
orgány a instituce zahrnout další pokyny 
a zavázat se k jejich dodržování;
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Pozměňovací návrh 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. na základě dostupných údajů je toho 
názoru, že výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro životní prostředí lze udělit
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010.

12. na základě dostupných údajů je i 
nadále toho názoru, že výkonné ředitelce 
Evropské agentury pro životní prostředí by 
nemělo být uděleno absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010.

Or. en


