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Ändringsförslag 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet har alltid uppskattat 
att Europeiska miljöbyrån (EEA) 
professionellt, pålitligt och oberoende 
förser alla EU:s institutioner samt 
EU-medlemsstaterna och deras politiska 
organ med information, och förväntar sig 
samma professionalism i framtiden.

1. Europaparlamentet har alltid uppskattat 
att Europeiska miljöbyrån (EEA) och dess 
verkställande direktör på ett professionellt, 
pålitligt och oberoende sätt förser alla EU:s 
institutioner samt EU-medlemsstaterna och 
deras politiska organ med information, och 
förväntar sig samma professionalism i 
framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet noterar än en gång 
att byrån under 2010 lade en extra vikt vid 
den globala övervakningen för miljö och 
säkerhet (GMES), internationella året för 
biologisk mångfald via projektet Green 
Facade, plattformen Eye on Earth och 
rapporten om utvärderingen av EU:s miljö 
2010 (SOER), vilket innebär att EU:s 
bidrag använts till de teman som EU:s 
lagstiftare och budgetmyndighet avsett.

2. Europaparlamentet noterar än en gång 
att byrån under 2010, till följd av de krav 
på att byrån ska förbättra 
kommunikationerna med allmänheten 
och medierna som parlamentet ställt i 
tidigare betänkanden om ansvarsfrihet,
lade en extra vikt vid den globala 
övervakningen för miljö och säkerhet
(GMES), internationella året för biologisk 
mångfald via projektet Green Facade, 
plattformen Eye on Earth och rapporten om 
utvärderingen av EU:s miljö 2010 (SOER), 
vilket innebär att EU:s bidrag använts till 
de teman som EU:s lagstiftare och 
budgetmyndighet avsett.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste byrån utarbeta en 
handlingsplan som syftar till att åtgärda 
bristerna, och dess genomförande bör 
övervakas av Europaparlamentet. 
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
ta sig an dessa problem genom att ändra 
nuvarande bestämmelser och förfaranden 
så att eventuella kryphål täpps till.

4. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste myndigheten 
utarbeta en handlingsplan som syftar till att 
åtgärda bristerna, och dess genomförande 
bör övervakas av Europaparlamentet. 
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
prioritera att ta sig an dessa problem 
genom att ändra nuvarande bestämmelser 
och förfaranden så att eventuella kryphål 
täpps till.

Or. en

Ändringsförslag 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet har noggrant noterat 
den omfångsrika och utförliga 
skriftväxlingen mellan EEA:s olika 
beslutsnivåer, d.v.s. styrelsen och 
verkställande direktören, och CONT:s 
föredragande före och efter beslutet i 
kammaren om att skjuta upp beslutet att 
bevilja ansvarsfrihet.

5. Europaparlamentet har noggrant noterat 
den omfångsrika och utförliga 
skriftväxlingen mellan EEA:s olika 
beslutsnivåer, d.v.s. styrelsen och 
verkställande direktören, och CONT:s 
föredragande såväl före som efter beslutet i 
kammaren om att skjuta upp beslutet att 
bevilja ansvarsfrihet.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. I dessa sammanhang har 
Europaparlamentet upprepade gånger 
uppmanar byrån att fortsätta sina 
ansträngningar att vidareutveckla sina 
kommunikationsmetoder för att bättre nå ut 
till medierna med sina resultat avseende 
viktiga miljöfrågor. Byrån uppmuntras att 
utveckla flera innovativa 
kommunikationstekniker för att delta i den 
offentliga debatten.

8. I dessa sammanhang har 
Europaparlamentet upprepade gånger 
uppmanar byrån att fortsätta sina 
ansträngningar att vidareutveckla sina 
kommunikationsmetoder för att bättre nå ut 
till medierna med sina resultat avseende 
viktiga miljöfrågor. Byrån uppmuntras att 
utveckla flera innovativa 
kommunikationstekniker för att delta i den 
offentliga debatten. Parlamentet 
konstaterar att styrelsen sedan länge stött 
byrån i dess insatser för innovativa 
kommunikationsstrategier, att 
parlamentet regelbundet ställt krav på 
större kommunikationsinsatser i sina 
tidigare betänkanden om ansvarsfrihet 
och att projektet Green Facade ingår i 
dessa insatser.

Or. en

Ändringsförslag 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till yttrande
Punkt 9 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet konstaterar att EEA 
genomfört internrevisionens 
rekommendationer avseende 
dokumentation av 
kvalitetssäkring/kvalitetskontroll i 
samband med 
växthusgasinventeringsrapporten1. 
Parlamentet välkomnar att UNFCCC:s 
expertgrupp drog slutsatsen att de 
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nödvändiga förfarandena för 
kvalitetssäkring/kvalitetskontroll hade 
införts för 2010.
__________________
1 UNFCCC fastställde minimikrav för 
rapportering av uppgifter om 
växthusgaser från parterna till 
konventionen och till Kyotoprotokollet.
Ett av dessa krav är att samtliga 
bilaga I-parter bör ha infört förfaranden 
för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll 
för att garantera de rapporterade 
uppgifterna är transparenta, korrekta, 
fullständiga, konsekventa och jämförbara.
Inom EU:s nationella system för 
inventeringar över utsläpp av 
växthusgaser är EEA ansvarigt för 
genomförandet av dessa förfaranden för 
kvalitetssäkring/kvalitetskontroll för EU, 
och EU har också utvecklat sitt eget
program för 
kvalitetssäkring/kvalitetskontroll av dem.

Or. en

Ändringsförslag 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet välkomnar allmänt 
sett överenskommelsen om det 
gemensamma uttalandet om ett gemensamt 
tillvägagångssätt från Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens sida när det 
gäller decentraliserade organ. Parlamentet 
påminner om att vissa element som är 
viktiga för beviljandet av ansvarsfrihet har 
tagits upp. Färdplanen för uppföljning av 
det gemensamma tillvägagångssättet 
kommer att vederbörligen behandla dessa 
frågor.

10. Europaparlamentet välkomnar allmänt 
sett överenskommelsen om det 
gemensamma uttalandet om ett gemensamt 
tillvägagångssätt från Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens sida när det 
gäller decentraliserade organ. Parlamentet 
påminner om att vissa element som är 
viktiga för beviljandet av ansvarsfrihet har 
tagits upp.
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Or. en

Ändringsförslag 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EEA ansvarsfrihet
inte kan baseras på ytterligare krav, t.ex.
OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av 
dessa krav varken har krävts officiellt av 
unionslagstiftaren eller varit nödvändig 
genom särskilda arrangemang inom 
byråerna när de varit föremål för 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att undersöka huruvida 
de är tillrådligt att inkludera ytterligare 
obligatoriska riktlinjer i en eventuell
gemensam ram för EU:s samtliga 
institutioner och organ.

11. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EEA ansvarsfrihet
bör baseras på OECD:s riktlinjer för att 
garantera internationellt erkända 
standarder av hög kvalitet för bokföring,
revision och redovisning av finansiell 
information Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att inkludera och 
arbeta för att införa OECD:s riktlinjer i en 
gemensam fungerande ram för EU:s 
samtliga institutioner och organ.

Or. en

Ändringsförslag 9
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EEA ansvarsfrihet 
inte kan baseras på ytterligare krav, t.ex. 
OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av 
dessa krav varken har krävts officiellt av 
unionslagstiftaren eller varit nödvändig 
genom särskilda arrangemang inom 
byråerna när de varit föremål för 

11. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EEA ansvarsfrihet 
inte kan baseras på ytterligare krav, t.ex.
OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av 
dessa krav varken har krävts officiellt av 
unionslagstiftaren eller varit nödvändig 
genom särskilda arrangemang inom 
byråerna när de varit föremål för 
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förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. 
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna 
att undersöka huruvida de är tillrådligt att 
inkludera ytterligare obligatoriska riktlinjer 
i en eventuell gemensam ram för EU:s 
samtliga institutioner och organ.

förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. 
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna 
att prioritera att undersöka huruvida de är 
tillrådligt att inkludera ytterligare 
obligatoriska riktlinjer i en eventuell 
gemensam ram för EU:s samtliga 
institutioner och organ.

Or. en

Ändringsförslag 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser, på grundval 
av den information som finns tillgänglig i 
dagsläget, att den verkställande direktören 
för Europeiska miljöbyrån kan beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av byråns 
budget för budgetåret 2010.

12. Europaparlamentet står kvar vid sin 
uppfattning, på grundval av den 
information som finns tillgänglig i 
dagsläget, att den verkställande direktören 
för Europeiska miljöbyrån inte ska beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av byråns 
budget för budgetåret 2010.

Or. en


