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Predlog spremembe 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je vedno z veseljem sprejel strokovne, 
zanesljive in neodvisne informacije, ki jih 
je Evropska agencija za okolje (EEA) 
posredovala institucijam EU, državam 
članicam EU in političnim organom, in 
takšno strokovnost pričakuje tudi v 
prihodnje;

1. je vedno z veseljem sprejel strokovne, 
zanesljive in neodvisne informacije, ki sta 
jih Evropska agencija za okolje (EEA) in 
njena izvršna direktorica posredovala 
institucijam EU, državam članicam EU in 
političnim organom, in takšno strokovnost 
pričakuje tudi v prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. znova ugotavlja, da je agencija leta 2010 
namenila posebno pozornost globalnemu 
spremljanju okolja in varnosti (GMES), 
mednarodnemu letu biotske raznovrstnosti 
prek projekta Green Facade, platformi Eye-
on Earth in poročilu o stanju okolja za 
leto 2010 (SOER), pri čemer je subvencije 
Unije uporabila tematsko, kot predvidevata 
evropski zakonodajalec in evropski 
proračunski organ;

2. znova ugotavlja, da je agencija leta 2010 
in po zahtevah Evropskega parlamenta v 
prejšnjih poročilih o razrešnicah glede 
izboljšave komuniciranja agencije z 
javnostjo in mediji namenila posebno 
pozornost globalnemu spremljanju okolja 
in varnosti (GMES), mednarodnemu letu 
biotske raznovrstnosti prek projekta Green 
Facade, platformi Eye-on Earth in poročilu 
o stanju okolja za leto 2010 (SOER), pri 
čemer je subvencije Unije uporabila 
tematsko, kot predvidevata evropski 
zakonodajalec in evropski proračunski 
organ;

Or. en



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

SL

Predlog spremembe 3
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do nespoštovanja 
veljavnih pravil; meni, da bi morala 
agencija v teh primerih pripraviti akcijski 
načrt za odpravo pomanjkljivosti, izvajanje 
tega načrta bi moral spremljati Evropski 
parlament, slednji oziroma evropski 
zakonodajalec pa bi moral te težave 
obravnavati s spremembo veljavnih pravil 
in predpisov, da bi odpravil morebitne 
vrzeli;

4. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do nespoštovanja 
veljavnih pravil; meni, da bi morala 
agencija v teh primerih pripraviti akcijski 
načrt za odpravo pomanjkljivosti, izvajanje 
tega načrta bi moral spremljati Evropski 
parlament, slednji oziroma evropski 
zakonodajalec pa bi moral te težave 
prednostno obravnavati s spremembo 
veljavnih pravil in predpisov, da bi 
odpravil morebitne vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. se je temeljito seznanil z obsežno in 
podrobno korespondenco med različnimi 
ravnmi odločanja v EEA, tj. upravnim 
odborom in izvršnim direktorjem, ter 
poročevalko odbora CONT pred plenarnim 
sklepom glede odložitve podelitve 
razrešnice in po njem;

5. se je temeljito seznanil z obsežno in 
podrobno korespondenco med različnimi 
ravnmi odločanja v EEA, tj. upravnim 
odborom in izvršnim direktorjem, ter 
poročevalko odbora CONT pred plenarnim 
sklepom, da se odloži odločitev o podelitvi 
razrešnice, in po njem;

Or. en

Predlog spremembe 5
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je v zvezi s tem večkrat zahteval, naj si 
agencija še naprej prizadeva za nadaljnji 
razvoj načinov komuniciranja, da bo 
spodbudila zanimanje medijev za svoje 
ugotovitve o pomembnih okoljskih 
vprašanjih; spodbuja agencijo, naj še 
naprej razvija inovativne komunikacijske 
metode, da bo prispevala k javni razpravi;

8. je v zvezi s tem večkrat zahteval, naj si 
agencija še naprej prizadeva za nadaljnji 
razvoj načinov komuniciranja, da bo 
spodbudila zanimanje medijev za svoje 
ugotovitve o pomembnih okoljskih 
vprašanjih; spodbuja agencijo, naj še 
naprej razvija inovativne komunikacijske 
metode, da bo prispevala k javni razpravi;
ugotavlja, da je upravni odbor dolgo 
podpiral agencijo pri prizadevanjih za 
uvedbo inovativnih komunikacijskih 
tehnologij, Evropski parlament pa je v 
prejšnjih poročilih o podelitvi razrešnice 
redno postavljal zahteve glede okrepitve 
komunikacijskih prizadevanj, med katera 
sodi tudi projekt Green Facade. 

Or. en

Predlog spremembe 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 9 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ugotavlja, da je Evropska agencija za 
okolje začela izvajati priporočila službe za 
notranjo revizijo glede dokumentiranja 
zagotavljanja kakovosti/kontrole 
kakovosti v zvezi s poročilom o evidenci 
toplogrednih plinov1; pozdravlja dejstvo, 
da je skupina izvedencev za pregledovanje 
UNFCCC za leto 2010 ugotovila, da so se 
uporabljali potrebni postopki 
zagotavljanja kakovosti/kontrole 
kakovosti;
__________________
1 UNFCCC določa minimalne zahteve 
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glede sporočanja podatkov o toplogrednih 
plinih, ki ga opravljajo podpisnice 
konvencije in Kjotskega protokola. Ena 
od teh zahtev je, da morajo vse podpisnice 
priloge I izvajati postopke zagotavljanja 
kakovosti/kontrole kakovosti, s katerimi 
zagotavljajo preglednost, natančnost, 
popolnost, skladnost in primerljivost 
podatkov, ki jih sporočajo. Evropska 
agencija za okolje je v nacionalnem 
sistemu evidenc toplogrednih plinov EU 
zadolžena, da v imenu EU izvaja 
navedene postopke zagotavljanja 
kakovosti/kontrole kakovosti, za katere je 
EU razvila tudi lasten program.

Or. en

Predlog spremembe 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. v splošnem pozdravlja sporazum o 
skupni izjavi in skupnem pristopu 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
o decentraliziranih agencijah; opominja, da 
so bili obravnavani in sprejeti nekateri 
elementi, ki so pomembni za podelitev 
razrešnice; verjame, da bo časovni načrt o 
nadaljnjih ukrepih glede skupnega 
pristopa primerno upošteval ta vprašanja;

10. v splošnem pozdravlja sporazum o 
skupni izjavi in skupnem pristopu 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
o decentraliziranih agencijah; opominja, da 
so bili obravnavani in sprejeti nekateri 
elementi, ki so pomembni za podelitev 
razrešnice;

Or. en

Predlog spremembe 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da sklep o podelitvi razrešnice 
EEA ne more temeljiti na dodatnih 
zahtevah, npr. smernicah OECD, če 
njihove uresničitve niso uradno zahtevali 
niti zakonodajalec EU niti posebne 
ureditve v agenciji med zadevnim 
postopkom podelitve razrešnice; poziva 
evropske institucije, naj preučijo, ali bi 
bilo priporočljivo vključiti in sprejeti 
dodatne smernice v morebitnem skupnem 
okviru za vse evropske institucije in 
organe;

11. meni, da bi moral sklep o podelitvi 
razrešnice EEA temeljiti na smernicah 
OECD, da bi zagotovili izjemno 
kakovostne, mednarodno priznane 
standarde za računovodstvo, revizijo in 
finančno razkritje; poziva evropske 
institucije, naj vključijo smernice OECD in 
se zavežejo njihovi uvedbi v skupnem 
delovnem okviru za vse evropske 
institucije in organe;

Or. en

Predlog spremembe 9
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da sklep o podelitvi razrešnice 
EEA ne more temeljiti na dodatnih 
zahtevah, npr. smernicah OECD, če 
njihove uresničitve niso uradno zahtevali 
niti zakonodajalec EU niti posebne 
ureditve v agenciji med zadevnim 
postopkom podelitve razrešnice; poziva 
evropske institucije, naj preučijo, ali bi bilo 
priporočljivo vključiti in sprejeti dodatne 
smernice v morebitnem skupnem okviru za 
vse evropske institucije in organe;

11. meni, da sklep o podelitvi razrešnice 
EEA ne more temeljiti na dodatnih 
zahtevah, npr. smernicah OECD, če 
njihove uresničitve niso uradno zahtevali 
niti zakonodajalec EU niti posebne 
ureditve v agenciji med zadevnim 
postopkom podelitve razrešnice; poziva 
evropske institucije, naj prednostno
preučijo, ali je priporočljivo vključiti in 
sprejeti dodatne smernice v morebitnem 
skupnem okviru za vse evropske institucije 
in organe;

Or. en

Predlog spremembe 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Osnutek mnenja
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. na osnovi razpoložljivih podatkov 
meni, da se izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za okolje lahko podeli razrešnica
glede izvrševanje proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010.

12. na osnovi razpoložljivih podatkov še 
zmeraj meni, da se izvršni direktorici
Evropske agencije za okolje ne bi smelo
podeliti razrešnice glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko 
leto 2010.

Or. en


