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Tarkistus 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on aina suhtautunut myönteisesti 
Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) 
työhön, sillä keskus on luotettava ja 
riippumaton asiantuntijatiedon tarjoaja 
kaikille unionin toimielimille, 
jäsenvaltioille ja päätöksentekoelimille, ja 
odottaa tällaista ammattilaisuutta myös 
tulevaisuudessa;

1. on aina suhtautunut myönteisesti 
Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) ja
sen toiminnanjohtajan työhön, sillä 
keskus on luotettava ja riippumaton 
asiantuntijatiedon tarjoaja kaikille unionin 
toimielimille, jäsenvaltioille ja 
päätöksentekoelimille, ja odottaa tällaista 
ammattilaisuutta myös tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa jälleen kerran, että vuonna 2010 
keskus keskittyi erityisesti ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuiseen 
seurantajärjestelmään (GMES) ja 
biologisen monimuotoisuuden 
kansainväliseen teemavuoteen esimerkiksi 
Vihreä julkisivu -hankkeen, Eye on Earth 
-portaalin ja ympäristön tilaa koskevan 
raportin vuodelta 2010 välityksellä, ja 
käytti täten EU:n tukia temaattisesti EU:n 
lainsäätäjän ja budjettivallan käyttäjän 
tarkoittamalla tavalla;

2. toteaa jälleen kerran, että vuonna 2010 
Euroopan parlamentin vaadittua 
edellisissä vastuuvapausmietinnöissään 
keskusta parantamaan viestintää yleisön 
ja tiedotusvälineiden kanssa keskus 
keskittyi erityisesti ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuiseen 
seurantajärjestelmään (GMES) ja 
biologisen monimuotoisuuden 
kansainväliseen teemavuoteen esimerkiksi 
Vihreä julkisivu -hankkeen, Eye on Earth 
-portaalin ja ympäristön tilaa koskevan 
raportin vuodelta 2010 välityksellä, ja 
käytti täten EU:n tukia temaattisesti EU:n 
lainsäätäjän ja budjettivallan käyttäjän 
tarkoittamalla tavalla;



PE494.703v01-00 4/8 AM\911448FI.doc

FI
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Tarkistus 3
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa keskuksen on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia muuttamalla 
olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä 
mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi;

4. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa keskuksen on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia ensisijaisesti
muuttamalla olemassa olevia sääntöjä ja 
määräyksiä mahdollisten porsaanreikien 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on pannut huolella merkille EYK:n eri 
päätöksentekotasojen, toisin sanoen 
johtokunnan ja toiminnanjohtajan, ja 
CONT-valiokunnan esittelijän laajan ja 
yksityiskohtaisen kirjeenvaihdon, jota 
käytiin ennen kuin täysistunnossa päätettiin 
lykätä päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä ja sen jälkeen;

5. on pannut huolella merkille EYK:n eri 
päätöksentekotasojen, toisin sanoen 
johtokunnan ja toiminnanjohtajan, ja
CONT-valiokunnan esittelijän laajan ja 
yksityiskohtaisen kirjeenvaihdon, jota 
käytiin sekä ennen kuin täysistunnossa 
päätettiin lykätä päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä että sen jälkeen;
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Tarkistus 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on toistuvasti, myös edellä mainituissa 
yhteyksissä, kannustanut keskusta 
jatkamaan viestintämenetelmiensä 
kehittämistä, jotta keskus saa enemmän 
tilaa tiedotusvälineissä tärkeistä 
ympäristökysymyksistä tekemille 
havainnoilleen; kannustaa keskusta 
kehittämään entisestään innovatiivisia 
viestintämenetelmiä, jotta se kykenee 
ruokkimaan julkista keskustelua;

8. on toistuvasti, myös edellä mainituissa 
yhteyksissä, kannustanut keskusta 
jatkamaan viestintämenetelmiensä 
kehittämistä, jotta keskus saa enemmän 
tilaa tiedotusvälineissä tärkeistä 
ympäristökysymyksistä tekemille 
havainnoilleen; kannustaa keskusta 
kehittämään entisestään innovatiivisia 
viestintämenetelmiä, jotta se kykenee 
ruokkimaan julkista keskustelua; toteaa, 
että johtokunta on pitkään tukenut 
keskusta sen pyrkimyksissä käyttää 
innovatiivisia viestintämenetelmiä ja että 
Euroopan parlamentti on edellisissä 
vastuuvapausmietinnöissään 
säännöllisesti vaatinut lisäämään 
viestintätoimia, joista yksi on 
viherjulkisivuhanke;

Or. en

Tarkistus 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
9 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

toteaa, että EYK on pannut täytäntöön 
sisäisen tarkastuksen yksikön suositukset, 
jotka koskevat kasvihuonekaasujen 
inventaarioraportin laadunvarmistuksen 
ja laadunvalvonnan dokumentointia1; 
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pitää ilahduttavana, että UNFCCC:n 
asiantuntijaryhmä totesi vuodelta 2010, 
että tarvittavat laadunvarmistus- ja 
laadunvalvontamenettelyt oli otettu 
käyttöön;
__________________
1 UNFCCC on vahvistanut 
vähimmäisvaatimukset yleissopimuksen ja 
Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kasvihuonekaasupäästötietoja koskevalle 
raportoinnille. Yhtenä vaatimuksena on, 
että kaikki liitteen I osapuolet ottavat 
käyttöön laadunvarmistus- ja 
laadunvalvontamenettelyjä, jotta voidaan 
varmistaa raportoitujen tietojen 
avoimuus, täsmällisyys, kattavuus, 
johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus. 
EYK vastaa EU:n kansallisten 
kasvihuonekaasuinventaarioiden 
järjestelmässä näiden menettelyjen 
täytäntöönpanosta EU:ssa, ja EU on 
kehittänyt niitä varten myös oman 
ohjelman.

Or. en

Tarkistus 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. panee yleisesti ottaen tyytyväisenä 
merkille, että yhteisestä lausumasta on 
päästy sopimukseen ja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisen lähestymistavan hajautettuihin 
virastoihin; palauttaa mieliin, että tietyt 
vastuuvapauden kannalta merkittävät seikat 
on käsitelty ja pantu täytäntöön; uskoo, 
että yhteisen lähestymistavan seurantaa 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
tullaan kiinnittämään huomiota näihin 

10. panee yleisesti ottaen tyytyväisenä 
merkille, että yhteisestä lausumasta on 
päästy sopimukseen ja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisen lähestymistavan hajautettuihin 
virastoihin; palauttaa mieliin, että tietyt 
vastuuvapauden kannalta merkittävät seikat 
on käsitelty ja pantu täytäntöön;
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seikkoihin;

Or. en

Tarkistus 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. toteaa kuitenkin, että päätös
vastuuvapauden myöntämisestä EYK:n 
talousarvion toteuttamisesta ei voi perustua
lisävaatimuksiin, kuten OECD:n 
suuntaviivoihin, sillä EU:n lainsäätäjä ei 
ole virallisesti edellyttänyt näiden 
vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
keskuksessa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää 
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti
kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja sitoutua
näihin suuntaviivoihin;

11. toteaa kuitenkin, että päätöksen
vastuuvapauden myöntämisestä EYK:n 
talousarvion toteuttamisesta pitäisi
perustua OECD:n suuntaviivoihin, jotta 
voidaan varmistaa laadukkaat, 
kansainvälisesti tunnustetut tilinpäätös- ja 
tarkastusstandardit sekä taloudellisia 
tietoja koskevat standardit; kehottaa EU:n 
toimielimiä sisällyttämään OECD:n 
suuntaviivat kaikkia EU:n toimielimiä ja 
elimiä koskevaan yhteiseen
toimintakehykseen ja sitoutumaan näihin 
suuntaviivoihin;

Or. en

Tarkistus 9
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. toteaa kuitenkin, että päätös 
vastuuvapauden myöntämisestä EYK:n 
talousarvion toteuttamisesta ei voi perustua 
lisävaatimuksiin, kuten OECD:n 
suuntaviivoihin, sillä EU:n lainsäätäjä ei 
ole virallisesti edellyttänyt näiden 

11. toteaa kuitenkin, että päätös 
vastuuvapauden myöntämisestä EYK:n 
talousarvion toteuttamisesta ei voi perustua 
lisävaatimuksiin, kuten OECD:n 
suuntaviivoihin, sillä EU:n lainsäätäjä ei 
ole virallisesti edellyttänyt näiden 
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vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
keskuksessa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää 
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti 
kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja sitoutua 
näihin suuntaviivoihin;

vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
keskuksessa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
tutkimaan ensisijaisesti, onko toivottavaa 
sisällyttää täydentäviä suuntaviivoja 
mahdollisesti kaikkia EU:n toimielimiä ja 
elimiä koskevaan yhteiseen kehykseen ja 
sitoutua näihin suuntaviivoihin;

Or. en

Tarkistus 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella Euroopan 
ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle
voidaan myöntää vastuuvapaus EYK:n 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010.

12. katsoo yhä, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella Euroopan 
ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle ei 
voida myöntää vastuuvapautta EYK:n 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010.

Or. en


