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Τροπολογία 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. 1. χαιρετίζει όπως πάντοτε την 
επαγγελματική, αξιόπιστη και ανεξάρτητη 
παροχή πληροφοριών από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για όλα 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και τους φορείς χάραξης πολιτικής, 
και θα συνεχίσει να προσδοκά το ίδιο είδος 
επαγγελματισμού στο μέλλον·

1. χαιρετίζει όπως πάντοτε την 
επαγγελματική, αξιόπιστη και ανεξάρτητη 
παροχή πληροφοριών από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και τον 
εκτελεστικό του διευθυντή για όλα τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και τους φορείς χάραξης πολιτικής, και 
θα συνεχίσει να προσδοκά το ίδιο είδος 
επαγγελματισμού στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει και πάλι ότι κατά το 2010 ο 
Οργανισμός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES), στο Διεθνές Έτος 
Βιοποικιλότητας, π.χ. μέσω του σχεδίου 
Πράσινη Πρόσοψη, της πλατφόρμας Μάτι 
πάνω στη Γη και της έκθεσης για την 
Κατάσταση του Περιβάλλοντος (SOER) 
2010, χρησιμοποιώντας έτσι τις 
επιδοτήσεις της Ένωσης με τον τρόπο που 
ορίζει ο ευρωπαίος νομοθέτης και η 
ευρωπαϊκή αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή·

2. επισημαίνει και πάλι ότι κατά το 2010, 
και μετά τις παρατηρήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις προηγούμενες εκθέσεις απαλλαγής 
για τη βελτίωση της επικοινωνίας του 
Οργανισμού με τα μέσα ενημέρωσης, ο 
Οργανισμός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES), στο Διεθνές Έτος 
Βιοποικιλότητας, π.χ. μέσω του σχεδίου 
Πράσινη Πρόσοψη, της πλατφόρμας Μάτι 
πάνω στη Γη και της έκθεσης για την 
Κατάσταση του Περιβάλλοντος (SOER) 
2010, χρησιμοποιώντας έτσι τις 
επιδοτήσεις της Ένωσης με τον τρόπο που 
ορίζει ο ευρωπαίος νομοθέτης και η 
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ευρωπαϊκή αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή·

Or. en

Τροπολογία 3
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο Οργανισμός πρέπει να 
καταρτίζει σχέδιο δράσης που να 
αποβλέπει στη διόρθωση των αδυναμιών 
και η υλοποίησή του πρέπει να 
παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος νομοθέτης 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
αυτό τροποποιώντας τις υφιστάμενες 
διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε να 
εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα παραθυράκια·

4. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο Οργανισμός πρέπει να 
καταρτίζει σχέδιο δράσης που να 
αποβλέπει στη διόρθωση των αδυναμιών 
και η υλοποίησή του πρέπει να 
παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος νομοθέτης 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
αυτό κατά προτεραιότητα, τροποποιώντας 
τις υφιστάμενες διατάξεις και ρυθμίσεις 
ώστε να εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα 
παραθυράκια·
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Τροπολογία 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. έχει λάβει δεόντως υπόψη την εκτενή 
και λεπτομερή αλληλογραφία μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων του 

5. έχει λάβει δεόντως υπόψη την εκτενή 
και λεπτομερή αλληλογραφία μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων του 
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ΕΟΠ, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Εκτελεστικού Διευθυντή, και του 
εισηγητή της επιτροπής CONT πριν και 
μετά την απόφαση της ολομέλειας για 
αναβολή χορήγησης απαλλαγής·

ΕΟΠ, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Εκτελεστικού Διευθυντή, και του 
εισηγητή της επιτροπής CONT τόσο πριν 
όσο και μετά την απόφαση της ολομέλειας 
για αναβολή χορήγησης απαλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. έχει επίσης κατ' επανάληψη ζητήσει, στο 
πλαίσιο αυτό, να εξακολουθήσει ο 
Οργανισμός τις προσπάθειές του για να 
αναπτύξει περαιτέρω τις μεθόδους 
επικοινωνίας του, έτσι ώστε να 
προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη των 
μέσων ενημέρωσης στα ευρήματά του που 
αφορούν σημαντικά ζητήματα του 
περιβάλλοντος· ενθαρρύνει τον Οργανισμό 
να αναπτύξει περαιτέρω καινοτόμες 
τεχνικές επικοινωνίας για να τροφοδοτήσει 
τη δημόσια συζήτηση·

8. έχει επίσης κατ' επανάληψη ζητήσει, στο 
πλαίσιο αυτό, να εξακολουθήσει ο 
Οργανισμός τις προσπάθειές του για να 
αναπτύξει περαιτέρω τις μεθόδους 
επικοινωνίας του, έτσι ώστε να 
προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη των 
μέσων ενημέρωσης στα ευρήματά του που 
αφορούν σημαντικά ζητήματα του 
περιβάλλοντος· ενθαρρύνει τον Οργανισμό 
να αναπτύξει περαιτέρω καινοτόμες 
τεχνικές επικοινωνίας για να τροφοδοτήσει 
τη δημόσια συζήτηση· σημειώνει ότι το 
διοικητικό συμβούλιο στήριξε επί μακρόν 
τις προσπάθειες του Οργανισμού για την 
προώθηση καινοτόμων επικοινωνιακών 
τεχνικών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις προηγούμενες εκθέσεις απαλλαγής, 
επανειλημμένως υπέβαλε συστάσεις για 
περισσότερες επικοινωνιακές 
προσπάθειες, ενώ μία από αυτές ήταν το 
πρόγραμμα της «πράσινης πρόσοψης».

Or. en

Τροπολογία 6
Gerben-Jan Gerbrandy
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σημειώνει ότι ο ΕΟΠ εφήρμοσε
συστάσεις που είχε υποβάλει η υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου και αφορούσαν την
τεκμηρίωση των ελέγχων πιστοποίησης 
ποιότητας και ελέγχου ποιότητας 
(QA/QC) για την έκθεση σχετικά με την
απογραφή αερίων θερμοκηπίου1·
χαιρετίζει το γεγονός ότι η ομάδα
εμπειρογνωμόνων του UNFCCC
κατέληξε για το 2010 ότι είχαν θεσπιστεί
οι αναγκαίες διαδικασίας πιστοποίησης 
ποιότητας/ ποιοτικού ελέγχου (QA/QC)·
__________________
1 Η UNFCCC θέτει ελάχιστες 
προϋποθέσεις για να υποβάλει τα 
δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου στα μέρη που συμμετέχουν 
στη σύμβαση του πρωτοκόλλου του 
Κιότο. Μία από τις προϋποθέσεις αυτές 
είναι ότι όλα τα μέρη του παραρτήματος Ι 
πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες 
πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου 
ποιότητας (QA/QC) που θα διασφαλίζουν 
διαφάνεια, ακρίβεια, πληρότητα, συνοχή 
και συγκριτικότητα των διαβιβαζομένων 
στοιχείων. Στο πλαίσιο του εθνικού 
συστήματος απογραφής αερίων του 
θερμοκηπίου της ΕΕ, ο ΕΟΠ  είναι 
υπεύθυνος για  την εφαρμογή των εν λόγω 
διαδικασιών QA/QC  για την  ΕΕ,  για την 
οποία  και η ΕΕ έχει αναπτύξει το δικό 
της πρόγραμμα QA/QC.

Or. en

Τροπολογία 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κοινή 
Δήλωση και την Κοινή Προσέγγιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· 
υπενθυμίζει ότι ορισμένα στοιχεία 
σημαντικά για την απαλλαγή έχουν 
αντιμετωπιστεί και έχουν υιοθετηθεί· 
πιστεύει ότι ο χάρτης πορείας για την 
επακολούθηση της Κοινής Προσέγγισης 
θα λάβει δεόντως υπόψη αυτά τα 
ζητήματα·

10. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κοινή 
Δήλωση και την Κοινή Προσέγγιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· 
υπενθυμίζει ότι ορισμένα στοιχεία 
σημαντικά για την απαλλαγή έχουν 
αντιμετωπιστεί και έχουν υιοθετηθεί· 

Or. en

Τροπολογία 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΟΠ δεν μπορεί να βασίζεται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί 
επίσημα, ούτε από τον ενωσιακό 
νομοθέτη, ούτε από ειδικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο του Οργανισμού κατά την 
αντίστοιχη διαδικασία απαλλαγής· καλεί 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να
εξετάσουν εάν είναι σκόπιμο να
ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες
κατευθυντήριες γραμμές σε ένα 
ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς· 

11. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΟΠ πρέπει να βασίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και 
να διασφαλίζει υψηλής ποιότητας 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα  στον 
τομέα της λογιστικής, του ελέγχου και της 
κοινοποίησης δημοισιονομικών 
στοιχείων· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να υιοθετήσουν τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σε ένα 
κοινό πλαίσιο εγασίας για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς· 
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Τροπολογία 9
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΟΠ δεν μπορεί να βασίζεται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί επίσημα, 
ούτε από τον ενωσιακό νομοθέτη, ούτε από 
ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του 
Οργανισμού κατά την αντίστοιχη 
διαδικασία απαλλαγής· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν 
εάν είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν και 
να θεσπιστούν ως υποχρεώσεις 
επιπρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές σε 
ένα ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς· 

11. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΟΠ δεν μπορεί να βασίζεται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί επίσημα, 
ούτε από τον ενωσιακό νομοθέτη, ούτε από 
ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του 
Οργανισμού κατά την αντίστοιχη 
διαδικασία απαλλαγής· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν
κατά προτεραιότητα, εάν είναι σκόπιμο 
να ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες κατευθυντήριες 
γραμμές σε ένα ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο 
για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς· 

Or. en

Τροπολογία 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι της γνώμης, με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία, ότι μπορεί να 
χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του ΕΕΑ για το 
οικονομικό έτος 2010.

12. παραμένει της γνώμης, με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία, ότι δεν πρέπει να 
χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του ΕΕΑ για το 
οικονομικό έτος 2010.
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