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Amendement 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is altijd zeer te spreken geweest over de 
professionele, betrouwbare en 
onafhankelijke manier van 
informatieverstrekking door het Europees 
Milieuagentschap (EMA) over alle EU-
instellingen en over de lidstaten en 
beleidsvormingsorganen van de EU, en zal 
deze vorm van professionaliteit ook in de 
toekomst blijven verwachten;

1. is altijd zeer te spreken geweest over de 
professionele, betrouwbare en 
onafhankelijke manier van 
informatieverstrekking door het Europees 
Milieuagentschap (EMA) en de uitvoerend 
directeur daarvan over alle EU-
instellingen en over de lidstaten en 
beleidsvormingsorganen van de EU, en zal 
deze vorm van professionaliteit ook in de 
toekomst blijven verwachten;

Or. en

Amendement 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt eens te meer op dat het agentschap 
in 2010 extra aandacht heeft besteed aan de 
wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid (GMES), het Internationale Jaar 
van de biodiversiteit, onder andere middels 
het Green Facade project, het Eye on 
Earth-platform en het verslag over de 
toestand van het milieu (SOER) 2010, en 
dat het de EU-subsidies aldus langs 
thematische lijnen gebruikt heeft zoals de 
Europese wetgever en de Europese 
begrotingsautoriteit het hadden bedoeld;

2. merkt eens te meer op dat het agentschap 
in 2010 en na de eisen die het Europees 
Parlement in eerdere kwijtingsverslagen 
heeft gesteld aan het verbeteren van de 
communicatie van het agentschap met het 
publiek en de media, extra aandacht heeft 
besteed aan de wereldwijde monitoring 
voor milieu en veiligheid (GMES), het 
Internationale Jaar van de biodiversiteit, 
onder andere middels het Green Facade 
project, het Eye on Earth-platform en het 
verslag over de toestand van het milieu 
(SOER) 2010, en dat het de EU-subsidies 
aldus langs thematische lijnen gebruikt 
heeft zoals de Europese wetgever en de 
Europese begrotingsautoriteit het hadden 
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bedoeld;

Or. en

Amendement 3
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is er stellig van overtuigd dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen 
wanneer er zich gevallen van niet-naleving 
van de bestaande regels voordoen; is van 
mening dat het agentschap in dergelijke 
gevallen een actieplan moet opstellen om 
de geconstateerde tekortkomingen recht te 
zetten en dat het Europees Parlement 
toezicht moet houden op de uitvoering 
daarvan, en dat het Europees Parlement of 
de Europese wetgever deze problemen 
moet aanpakken door de bestaande regels 
en voorschriften te wijzigen om eventuele 
mazen in het net te dichten;

4. is er stellig van overtuigd dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen 
wanneer er zich gevallen van niet-naleving 
van de bestaande regels voordoen; vindt 
dat in deze gevallen de Autoriteit een 
actieplan moet opstellen om de 
tekortkomingen te verhelpen, dat de 
uitvoering ervan gecontroleerd moet 
worden door het Europees Parlement en 
dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen met prioriteit 
moet aanpakken door de huidige regels en 
regelgeving te veranderen teneinde 
mogelijke lacunes weg te werken;

Or. en

Amendement 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. heeft zorgvuldig nota genomen van de 
uitgebreide en gedetailleerde 
correspondentie die voor en na het plenaire 
besluit om het verlenen van de kwijting uit 
te stellen is gevoerd tussen de 
verschillende besluitvormingsniveaus 
binnen het EMA – namelijk de raad van 

5. heeft zorgvuldig nota genomen van de 
uitgebreide en gedetailleerde 
correspondentie die zowel voor als na het 
plenaire besluit om de beslissing om
kwijting te verlenen uit te stellen, is 
gevoerd tussen de verschillende 
besluitvormingsniveaus binnen het EMA –
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bestuur en de uitvoerend directeur – en de 
rapporteur van de Commissie 
begrotingscontrole;

namelijk de raad van bestuur en de 
uitvoerend directeur – en de rapporteur van 
de Commissie begrotingscontrole;

Or. en

Amendement 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. heeft het agentschap in dat verband 
overigens herhaaldelijk verzocht zich voor 
de verdere verbetering van zijn 
communicatiemethoden te blijven inzetten 
om meer media-aandacht te trekken voor 
zijn bevindingen omtrent belangrijke 
milieukwesties; spoort het agentschap ertoe 
aan nog meer innovatiegerichte 
communicatietechnieken te ontwikkelen 
om het publieke debat gaande te houden;

8. heeft het agentschap in dat verband 
overigens herhaaldelijk verzocht zich voor 
de verdere verbetering van zijn 
communicatiemethoden te blijven inzetten 
om meer media-aandacht te trekken voor 
zijn bevindingen omtrent belangrijke 
milieukwesties; spoort het agentschap ertoe 
aan nog meer innovatiegerichte 
communicatietechnieken te ontwikkelen 
om het publieke debat gaande te houden;
merkt op dat de raad van bestuur het 
agentschap lange tijd heeft gesteund bij 
zijn inspanningen om innovatieve 
communicatietechnieken toe te passen, en 
het Europees Parlement heeft in eerdere 
kwijtingsverslagen regelmatig opgeroepen 
tot meer communicatie, waarvan het 
Green Facade project er één is;

Or. en

Amendement 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

merkt op dat het Europees 
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Milieuagentschap de aanbevelingen van 
de dienst Interne Audit in verband met de
documentatie van de QA/QC-controles bij 
het verslag betreffende de inventarisatie 
van broeikasgassen voor heeft 
opgevolgd1; is ingenomen met het feit dat 
het UNFCCC-beoordelingsteam van 
deskundigen voor het jaar 2010 
geconcludeerd heeft dat de vereiste 
procedures voor kwaliteitsbewaking en -
controle (QA/QC) aanwezig waren; 
__________________
1 Het UNFCCC heeft minimumeisen 
gesteld voor de verslaglegging over 
broeikasgasgegevens door de partijen bij 
het Verdrag en het Kyoto-protocol. Een 
van deze eisen is dat alle partijen uit 
bijlage I moeten beschikken over 
kwaliteitsbewakings- en 
kwaliteitscontroleprocedures om de 
transparantie, accuratesse, volledigheid, 
consistentie en vergelijkbaarheid van de 
verstrekte gegevens te waarborgen. 
Binnen het nationale systeem voor de 
inventarisatie van broeikasgassen van de 
EU is het Europees Milieuagentschap 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
deze QA/QC-procedures waarvoor de EU 
haar eigen QA/QC-programma heeft 
ontwikkeld. 

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is in algemene zin ingenomen met het 
akkoord over de gezamenlijke verklaring 
en de gemeenschappelijke aanpak van het 
Europees Parlement, de Raad en de 

10. is in algemene zin ingenomen met het 
akkoord over de gezamenlijke verklaring 
en de gemeenschappelijke aanpak van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
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Commissie inzake gedecentraliseerde 
agentschappen; maakt er nogmaals op 
attent dat bepaalde elementen die voor de 
kwijting van belang zijn inmiddels zijn 
aangepakt en gecorrigeerd; is van mening 
dat de routekaart voor de follow-up van de 
gemeenschappelijke aanpak aan deze 
kwesties terdege recht zal doen;

Commissie inzake gedecentraliseerde 
agentschappen; maakt er nogmaals op 
attent dat bepaalde elementen die voor de 
kwijting van belang zijn inmiddels zijn 
aangepakt en gecorrigeerd;

Or. en

Amendement 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat aan het 
kwijtingsbesluit voor het EMA geen 
bijkomende eisen mogen worden 
verbonden zoals bijvoorbeeld de OESO-
richtsnoeren, aangezien de naleving van 
die eisen tijdens de respectieve 
kwijtingsprocedure noch door de EU-
wetgever, noch uit hoofde van specifieke 
afspraken binnen het agentschap formeel 
is voorgeschreven; verzoekt de Europese 
instellingen na te gaan of het raadzaam is
in een eventuele gemeenschappelijke 
regeling voor alle Europese instellingen 
en organen bijkomende richtsnoeren op te 
nemen en deze verplicht te stellen;

11. is van mening dat het kwijtingsbesluit 
voor het EMA moet worden gebaseerd op
OESO-richtsnoeren om hoogstaande en 
internationaal erkende normen op het 
vlak van boekhouding, audits en 
financiële openbaarmaking te 
garanderen; verzoekt de Europese 
instellingen de invoering van OESO-
richtsnoeren op te nemen en deze verplicht 
te stellen binnen een gemeenschappelijk 
werkkader voor alle Europese instellingen 
en organen;

Or. en

Amendement 9
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat aan het 
kwijtingsbesluit voor het EMA geen 
bijkomende eisen mogen worden 
verbonden zoals bijvoorbeeld de OESO-
richtsnoeren, aangezien de naleving van 
die eisen tijdens de respectieve 
kwijtingsprocedure noch door de EU-
wetgever, noch uit hoofde van specifieke 
afspraken binnen het agentschap formeel is 
voorgeschreven; verzoekt de Europese 
instellingen na te gaan of het raadzaam is 
in een eventuele gemeenschappelijke 
regeling voor alle Europese instellingen en 
organen bijkomende richtsnoeren op te 
nemen en deze verplicht te stellen;

11. is van mening dat aan het 
kwijtingsbesluit voor het EMA geen 
bijkomende eisen mogen worden 
verbonden zoals bijvoorbeeld de OESO-
richtsnoeren, aangezien de naleving van 
die eisen tijdens de respectieve 
kwijtingsprocedure noch door de EU-
wetgever, noch uit hoofde van specifieke 
afspraken binnen het agentschap formeel is 
voorgeschreven; nodigt de Europese 
instellingen uit om met prioriteit na te gaan 
of het opportuun is bijkomende 
richtsnoeren op te nemen in een mogelijk 
gemeenschappelijk kader voor alle
Europese instellingen en organen en zich 
eraan te houden;

Or. en

Amendement 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat op basis van de 
thans beschikbare informatie aan de 
uitvoerend directeur van het Europees 
Milieuagentschap kwijting kan worden 
verleend voor de uitvoering van de 
begroting van het EMA voor het 
begrotingsjaar 2010.

12. blijft van mening dat op basis van de 
beschikbare informatie aan de uitvoerend 
directeur van het Europees 
Milieuagentschap geen kwijting mag
worden verleend voor de uitvoering van de 
begroting van het EMA voor het 
begrotingsjaar 2010.

Or. en


