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Pakeitimas 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. visada teigiamai vertino tai, kad Europos 
aplinkos agentūra (EAA) profesionaliai, 
nepriklausomai ir patikimai teikia 
informaciją visoms ES institucijoms, ES 
valstybėms narėms ir politinius sprendimus 
priimančioms įstaigoms ir tikisi, kad ji ir 
ateityje veiks taip pat profesionaliai;

1. visada teigiamai vertino tai, kad Europos 
aplinkos agentūra (EAA) ir jos vykdomasis 
direktorius profesionaliai, nepriklausomai 
ir patikimai teikia informaciją visoms ES 
institucijoms, ES valstybėms narėms ir 
politinius sprendimus priimančioms 
įstaigoms ir tikisi, kad ji ir ateityje veiks 
taip pat profesionaliai;

Or. en

Pakeitimas 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad 
2010 m. agentūra ypatingą dėmesį skyrė 
Globaliai aplinkos ir saugumo stebėsenos 
sistemai (GMES), tarptautiniams 
biologinės įvairovės metams, pvz., 
vykdydama projektą „Žaliasis fasadas“, 
platformai „Žvilgsnis į Žemę“ („Eye on 
Earth“) ir 2010 m. aplinkos būklės 
ataskaitai, taigi ES subsidijos buvo 
naudojamos pagal temas, taip, kaip numatė
Sąjungos teisės aktų leidėjas ir Europos 
biudžeto valdymo institucija;

2. dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad 
2010 m., atsižvelgiant į reikalavimus, 
kuriuos Europos Parlamentas pateikė 
ankstesniuose pranešimuose dėl biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo, dėl agentūros 
komunikacijos su visuomene ir 
žiniasklaida gerinimo, agentūra ypatingą 
dėmesį skyrė Globaliai aplinkos ir 
saugumo stebėsenos sistemai (GMES), 
tarptautiniams biologinės įvairovės 
metams, pvz., vykdydama projektą
„Žaliasis fasadas“, platformai „Žvilgsnis į 
Žemę“ („Eye on Earth“) ir 2010 m. 
aplinkos būklės ataskaitai, taigi ES 
subsidijos buvo naudojamos pagal temas, 
taip, kaip numatė Sąjungos teisės aktų 
leidėjas ir Europos biudžeto valdymo 
institucija;
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Or. en

Pakeitimas 3
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad tais atvejais, kai 
nebuvo laikomasi galiojančių taisyklių, turi 
būti imamasi reikiamų veiksmų; mano, kad 
tokiais atvejais agentūra, siekdama 
pašalinti trūkumus, turi parengti veiksmų 
planą, kurio įgyvendinimą turėtų prižiūrėti 
Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi spręsti tokias problemas 
keisdamas galiojančias taisykles ir 
reglamentus, kad būtų pašalintos galimos 
spragos;

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad tais atvejais, kai 
nebuvo laikomasi galiojančių taisyklių, turi 
būti imamasi reikiamų veiksmų; mano, kad 
tokiais atvejais agentūra, siekdama 
pašalinti trūkumus, turi parengti veiksmų 
planą, kurio įgyvendinimą turėtų prižiūrėti 
Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas prioriteto tvarka turi spręsti 
tokias problemas keisdamas galiojančias 
taisykles ir reglamentus, kad būtų 
pašalintos galimos spragos;

Or. en

Pakeitimas 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. atidžiai išnagrinėjo ilgą ir išsamų EAA 
skirtingų lygių sprendimus priimančių 
subjektų, t. y. jos valdybos ir vykdomojo 
direktoriaus, ir CONT komiteto pranešėjo 
susirašinėjimą iki to laiko, kai per plenarinį 
posėdį priimtas sprendimas atidėti biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą, ir jį priėmus;

5. atidžiai išnagrinėjo ilgą ir išsamų EAA 
skirtingų lygių sprendimus priimančių 
subjektų, t. y. jos valdybos ir vykdomojo 
direktoriaus, ir CONT komiteto pranešėjo 
susirašinėjimą ir iki to laiko, kai per 
plenarinį posėdį priimtas sprendimas 
atidėti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, ir jį priėmus;

Or. en
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Pakeitimas 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. ne vieną kartą ragino agentūrą toliau 
stengtis tobulinti komunikacijos metodus 
siekiant, kad jos gautus su svarbiais 
aplinkos klausimais susijusius duomenis 
dažniau pateiktų žiniasklaida; ragina 
agentūrą toliau ieškoti naujoviškų 
komunikacijos priemonių siekiant 
paskatinti visuomenę diskutuoti;

8. ne vieną kartą ragino agentūrą toliau 
stengtis tobulinti komunikacijos metodus 
siekiant, kad jos gautus su svarbiais 
aplinkos klausimais susijusius duomenis 
dažniau pateiktų žiniasklaida; ragina 
agentūrą toliau ieškoti naujoviškų 
komunikacijos priemonių siekiant 
paskatinti visuomenę diskutuoti; pažymi, 
kad valdančioji taryba ilgai rėmė 
agentūrą jai siekiant imtis novatoriškų 
komunikacijos būdų ir kad Europos 
Parlamentas savo pranešimuose dėl 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo nuolat 
reiškė reikalavimus dėti daugiau pastangų 
komunikacijos srityje, o žalio fasado 
projektas ir buvo viena iš tokių pastangų;

Or. en

Pakeitimas 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Nuomonės projektas
9 dalies pirma pastraipa (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

pažymi, kad EAA įgyvendino Vidaus 
audito tarnybos rekomendacijas, 
susijusias su kokybės užtikrinimo ir (arba) 
kokybės kontrolės (angl. QA/QC) patikrų, 
skirtų ataskaitai dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų aprašo1, dokumentacija; 
džiaugiasi dėl to, kad JTBKKK ekspertų 
peržiūros grupė 2010 m. priėjo išvados, 
jog taikomos būtinos kokybės užtikrinimo 
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ir (arba) kokybės kontrolės procedūros;
__________________
1 JTBKKK nustatė Konvencijos ir Kioto 
protokolo šalims minimalius ataskaitų dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
duomenų reikalavimus. Vienas iš šių 
reikalavimų yra tai, kad visos I priedo 
šalys turėtų taikyti būtinas kokybės 
užtikrinimo ir (arba) kokybės kontrolės 
procedūras, siekdamos užtikrinti 
pranešamų duomenų skaidrumą, 
tikslumą, išsamumą, nuoseklumą ir 
palyginamumą. Pagal ES nacionalinę 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo 
sistemą EAA yra atsakinga už šių QA/QC 
procedūrų įgyvendinimą ES; šiuo tikslu 
ES taip pat sukūrė savo QA/QC 
programą. 

Or. en

Pakeitimas 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. iš esmės teigiamai vertina susitarimą 
dėl Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į 
decentralizuotas agentūras; primena, kad į 
kai kuriuos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimui svarbius klausimus jau 
atsižvelgta ir imtasi juos spręsti; mano, kad 
pagal Bendrą požiūrį priimtose gairėse 
bus tinkamai atsižvelgta į šiuos 
klausimus;

10. iš esmės teigiamai vertina susitarimą 
dėl Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į 
decentralizuotas agentūras; primena, kad į 
kai kuriuos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimui svarbius klausimus jau 
atsižvelgta ir imtasi juos spręsti;

Or. en
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Pakeitimas 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. mano, kad sprendimas dėl EAA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali
būti priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per 
atitinkamas biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūras, nebuvo oficialiai 
reikalaujama įgyvendinti šiuos 
reikalavimus; ragina Europos Sąjungos 
institucijas išnagrinėti, ar patartina
įtraukti papildomas gaires į galimą bendrą 
visų ES institucijų ir organų veiklos 
reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų 
laikytis;

11. mano, kad sprendimas dėl EAA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo turėtų
būti priimamas remiantis EBPO gairėmis,
siekiant užtikrinti aukštos kokybės 
tarptautiniu mastu pripažįstamus 
apskaitos, audito ir finansinių dokumentų 
atskleidimo standartus; ragina Europos 
Sąjungos institucijas įtraukti EBPO gaires į 
bendrą visų ES institucijų ir organų veiklos 
reikalavimų sistemą ir įpareigoti pradėti 
jas taikyti;

Or. en

Pakeitimas 9
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. mano, kad sprendimas dėl EAA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti 
priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per atitinkamas
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina 
Europos Sąjungos institucijas išnagrinėti, 

11. mano, kad sprendimas dėl EAA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti 
priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per atitinkamas 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina 
Europos Sąjungos institucijas prioriteto 
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ar patartina įtraukti papildomas gaires į 
galimą bendrą visų ES institucijų ir organų 
veiklos reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų 
laikytis;

tvarka išnagrinėti, ar patartina įtraukti 
papildomas gaires į galimą bendrą visų ES 
institucijų ir organų veiklos reikalavimų 
sistemą ir įpareigoti jų laikytis;

Or. en

Pakeitimas 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. remdamasis turima informacija mano, 
kad Europos aplinkos agentūros 
vykdomajam direktoriui gali būti suteiktas 
Europos aplinkos agentūros 2010 
finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimas.

12. remdamasis turima informacija toliau
mano, kad Europos aplinkos agentūros 
vykdomajam direktoriui neturėtų būti 
suteiktas Europos aplinkos agentūros 2010 
finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimas.

Or. en


