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Ændringsforslag 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. har altid glædet sig over Det Europæiske 
Miljøagenturs professionelle, troværdige 
og uafhængige oplysninger til alle EU-
institutioner, EU-medlemsstater og 
politiske organer og forventer samme 
professionelle tilgang fremover;

1. har altid glædet sig over Det Europæiske 
Miljøagenturs og dets administrerende 
direktørs professionelle, troværdige og 
uafhængige oplysninger til alle EU-
institutioner, EU-medlemsstater og 
politiske organer og forventer samme 
professionelle tilgang fremover;

Or. en

Ændringsforslag 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. udtrykker endnu engang tilfredshed med, 
at agenturet i 2010 lagde ekstra vægt på 
global miljø- og 
sikkerhedsovervågning (GMES), det 
internationale år om biodiversitet, f.eks. 
projektet om ”grønne facader”, platformen
”Eye on Earth” og rapporten om 
miljøsituationen for 2010, hvormed EU-
tilskuddene blev anvendt på den måde, som 
det var hensigten fra EU-lovgiverens og 
budgetmyndighedens side;

2. udtrykker endnu engang tilfredshed med, 
at agenturet i 2010, og efter at Europa-
Parlamentet i tidligere 
dechargebetænkninger har stillet krav om 
en forbedring af agenturets 
kommunikation med offentligheden og 
medierne, lagde ekstra vægt på global 
miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES), 
det internationale år om biodiversitet, f.eks. 
projektet om ”grønne facader”, platformen 
”Eye on Earth” og rapporten om 
miljøsituationen for 2010, hvormed EU-
tilskuddene blev anvendt på den måde, som 
det var hensigten fra EU-lovgiverens og 
budgetmyndighedens side;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Kartika Tamara Liotard

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
agenturet i sådanne tilfælde skal udarbejde 
en handlingsplan med henblik på at 
udbedre manglerne, og at gennemførelsen 
heraf bør overvåges af Europa-Parlamentet, 
samt at enten Europa-Parlamentet eller EU-
lovgiveren skal adressere disse problemer 
gennem en ændring af de gældende 
bestemmelser og forordninger, som 
tilsigter at lukke eventuelle smuthuller;

4. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
agenturet i sådanne tilfælde skal udarbejde 
en handlingsplan med henblik på at 
udbedre manglerne, og at gennemførelsen 
heraf bør overvåges af Europa-Parlamentet, 
samt at enten Europa-Parlamentet eller EU-
lovgiveren som en opgave med høj 
prioritet skal adressere disse problemer 
gennem en ændring af de gældende 
bestemmelser og forordninger, som 
tilsigter at lukke eventuelle smuthuller;

Or. en

Ændringsforslag 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. har omhyggeligt noteret sig den 
detaljerede korrespondance mellem de 
forskellige beslutningsniveauer inden for 
Det Europæiske Miljøagentur, dvs. 
bestyrelsen, eksekutivdirektøren og CONT-
ordføreren, før og efter det på plenarmødet 
blev besluttet at udsætte afgørelsen om at 
meddele decharge;

5. har omhyggeligt noteret sig den 
detaljerede korrespondance mellem de 
forskellige beslutningsniveauer inden for 
Det Europæiske Miljøagentur, dvs. 
bestyrelsen, den administrative direktør og 
CONT-ordføreren, både før og efter det på 
plenarmødet blev besluttet at udsætte 
afgørelsen om at meddele decharge;

Or. en
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Ændringsforslag 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. har ligeledes i denne sammenhæng 
gentagne gange tilskyndet agenturet til at 
fortsætte sine bestræbelser for at udvikle 
sine kommunikationsmetoder yderligere 
med henblik på at opnå større 
mediedækning af sine resultater om vigtige 
miljøspørgsmål; opfordrer agenturet til at 
udvikle yderligere innovative 
kommunikationsteknikker med henblik på 
at bidrage til den offentlige debat;

8. har ligeledes i denne sammenhæng 
gentagne gange tilskyndet agenturet til at 
fortsætte sine bestræbelser for at udvikle 
sine kommunikationsmetoder yderligere 
med henblik på at opnå større 
mediedækning af sine resultater om vigtige 
miljøspørgsmål; opfordrer agenturet til at 
udvikle yderligere innovative 
kommunikationsteknikker med henblik på 
at bidrage til den offentlige debat;
bemærker, at bestyrelsen længe har støttet 
agenturet i dets bestræbelser på at 
begynde at benytte innovative 
kommunikationsteknikker, og at Europa-
Parlamentet i dets tidligere 
dechargebetænkninger jævnligt har stillet 
krav om flere tiltag på 
kommunikationsområdet, og at projektet 
om "grønne facader" er et af disse tiltag.

Or. en

Ændringsforslag 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Udkast til udtalelse
Punkt 9 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

bemærker, at agenturet har gennemført 
henstillingerne fra den interne 
revisionstjeneste vedrørende 
dokumentation af kontrol af 
kvalitetssikring og kvalitetskontrol i 
forbindelse med rapporten om opgørelsen 
over drivhusgasser1; glæder sig over, at 
UNFCCC's undersøgelseseksperter for 
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2010 har konkluderet, at de nødvendige 
kvalitetssikrings- og 
kvalitetkontrolprocedurer var på plads;
__________________
1UNFCCC har fastsat minimumskrav til 
den rapportering af data om 
drivhusgasser, som parterne i 
konventionen og Kyotoprotokollen skal 
foretage. Et af disse krav består i, at alle 
bilag I-parter bør have kvalitetssikrings-
og kvalitetskontrolprocedurer for at sikre 
gennemsigtighed, nøjagtighed, 
fuldstændighed, konsekvens og 
sammenlignelighed for de 
indrapporterede data. Inden for EU's 
nationale system for drivhusgasopgørelser 
er agenturet ansvarlig for gennemførelsen 
af disse kvalitetssikrings- og 
kvalitetskontrolprocedurer for EU, hvortil 
EU også har udviklet sit eget 
kvalitetssikrings-/kvalitetskontrolprogram.

Or. en

Ændringsforslag 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. glæder sig generelt over, at Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nået til enighed om den fælles erklæring og 
den fælles tilgang for så vidt angår 
decentraliserede agenturer; minder om, at 
visse vigtige elementer i forbindelse med 
meddelelsen af decharge er blevet taget op;
mener, at køreplanen for opfølgningen på 
den fælles tilgang vil tage behørigt højde 
for disse spørgsmål;

10. glæder sig generelt over, at Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nået til enighed om den fælles erklæring og 
den fælles tilgang for så vidt angår 
decentraliserede agenturer; minder om, at 
visse vigtige elementer i forbindelse med 
meddelelsen af decharge er blevet taget op;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. mener, at beslutningen om at meddele 
Det Europæiske Miljøagentur decharge 
ikke kan baseres på yderligere krav, f.eks.
OECD-retningslinjer, når 
fællesskabslovgiver hverken har anmodet 
officielt om gennemførelsen af disse krav 
eller disse har været nødvendige som 
følge af specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
europæiske institutioner til at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde 
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

11. mener, at beslutningen om at meddele 
Det Europæiske Miljøagentur decharge bør
baseres på OECD-retningslinjer for at 
sikre internationalt anerkendte standarder 
af høj kvalitet for regnskabsaflæggelse, 
revision og fremlæggelse af finansielle 
oplysninger; opfordrer de europæiske 
institutioner til at indarbejde og forpligte 
sig til at indføre OECD-retningslinjer
inden for en fælles arbejdsramme for alle 
europæiske institutioner og organer;

Or. en

Ændringsforslag 9
Kartika Tamara Liotard

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. mener, at beslutningen om at meddele 
Det Europæiske Miljøagentur decharge 
ikke kan baseres på yderligere krav, f.eks. 
OECD-retningslinjer, når 
fællesskabslovgiver hverken har anmodet 
officielt om gennemførelsen af disse krav 
eller disse har været nødvendige som følge 
af specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 

11. mener, at beslutningen om at meddele 
Det Europæiske Miljøagentur decharge 
ikke kan baseres på yderligere krav, f.eks. 
OECD-retningslinjer, når 
fællesskabslovgiver hverken har anmodet 
officielt om gennemførelsen af disse krav 
eller disse har været nødvendige som følge 
af specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
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europæiske institutioner til at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde 
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

europæiske institutioner til som et 
anliggende med høj prioritet at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde 
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

Or. en

Ændringsforslag 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. mener på grundlag af de foreliggende 
oplysninger, at direktøren for Det 
Europæiske Miljøagentur kan meddeles 
decharge for gennemførelsen af agenturets 
budget for regnskabsåret 2010.

12. mener stadigvæk på grundlag af de 
foreliggende oplysninger, at direktøren for 
Det Europæiske Miljøagentur ikke bør 
meddeles decharge for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2010.

Or. en


