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Pozměňovací návrh   1 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh rozhodnutí 1 Bod 1 

Paragraph 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro životní prostředí 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury 

na rozpočtový rok 2015 / odkládá 

rozhodnutí o udělení absolutoria 

výkonnému řediteli Evropské agentury 

pro životní prostředí za plnění rozpočtu 

agentury na rozpočtový rok 2015; 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro životní prostředí 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury 

na rozpočtový rok 2015; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto 

 

Návrh rozhodnutí 1 Bod 1 

Paragraph 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro životní prostředí 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury 

na rozpočtový rok 2015 / odkládá 

rozhodnutí o udělení absolutoria 

výkonnému řediteli Evropské agentury pro 

životní prostředí za plnění rozpočtu 

agentury na rozpočtový rok 2015; 

1. odkládá rozhodnutí o udělení 

absolutoria výkonnému řediteli Evropské 

agentury pro životní prostředí za plnění 

rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   3 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh rozhodnutí 2 Bod 1 

Paragraph 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 
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1. schvaluje uzavření účtů Evropské 

agentury pro životní prostředí na 

rozpočtový rok 2015 / odkládá uzavření 

účtů Evropské agentury pro životní 

prostředí na rozpočtový rok 2015; 

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 

agentury pro životní prostředí na 

rozpočtový rok 2015; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki 

 

Návrh rozhodnutí 2 Bod 1 

Paragraph 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 

agentury pro životní prostředí na 

rozpočtový rok 2015 / odkládá uzavření 

účtů Evropské agentury pro životní 

prostředí na rozpočtový rok 2015; 

1. odkládá uzavření účtů Evropské 

agentury pro životní prostředí 

za rozpočtový rok 2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   5 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na zvláštní zprávu 

Účetního dvora č. 15/2012 nazvanou 

„Řešení střetu zájmů ve vybraných 

agenturách EU“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   6 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 3 a (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na zvláštní zprávu 

Účetního dvora č. 12/2016 nazvanou 

„Používání grantů agenturami: není vždy 

vhodné ani prokazatelně účinné“, 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   7 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že znečištění 

ovzduší je největším environmentálním 

zdravotním rizikem v Evropě a každý rok 

způsobuje odhadem 450 000 předčasných 

úmrtí prostřednictvím respiračních a 

jiných onemocnění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   8 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že znečištění 

ovzduší má značné hospodářské dopady a 

dopady na životní prostředí, a to od 

zvýšených zdravotních nákladů a snížené 

produktivity až po poškození vegetace a 

ekosystémů; vzhledem k tomu, že Unie 

vynakládá více než 2 miliardy EUR na boj 

proti znečištění ovzduší; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   9 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že Parlament při 

udělování absolutoria klade zvláštní důraz 

na další posilování demokratické 

legitimity orgánů Unie, a to zlepšováním 

transparentnosti a odpovědnosti, realizací 

koncepce sestavování rozpočtu podle 

výkonnosti a řádným řízením lidských 

zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   10 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že přenosy z roku 

2015 do roku 2016 dosáhly výše 4 944 739 

EUR, což představuje podobnou úroveň 

jako v předchozím roce; konstatuje, že z 

částky přenesené v hlavě III (provozní 

výdaje) se 57 % týká konečné platby 

příspěvku pro evropská tematická střediska 

za rok 2015, který měl být vyplacen po 

předložení čtvrtletní zprávy o pokroku v 

roce 2016; poukazuje na to, že přenosy 

jsou často zčásti nebo plně opodstatněné 

víceletou povahou operačních programů 

agentur a neznamenají nezbytně, že se 

v plánování a plnění rozpočtu vyskytují 

nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se 

zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud 

jsou agenturou předem naplánovány 

a sděleny Účetnímu dvoru; 

2. bere na vědomí, že přenosy z roku 

2015 do roku 2016 dosáhly výše 4 944 739 

EUR, což představuje podobnou úroveň 

jako v předchozím roce; konstatuje, že z 

částky přenesené v hlavě III (provozní 

výdaje) se 57 % týká konečné platby 

příspěvku pro evropská tematická střediska 

za rok 2015, který měl být vyplacen po 

předložení čtvrtletní zprávy o pokroku v 

roce 2016; poukazuje na to, že přenosy 

jsou často zčásti nebo plně opodstatněné 

víceletou povahou operačních programů 

agentur a neznamenají nezbytně, že se v 

plánování a plnění rozpočtu vyskytují 

nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se 

zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud 

jsou agenturou předem naplánovány a 

sděleny Účetnímu dvoru; zdůrazňuje však, 

že je nutné pomocí všech dostupných 

opatření usilovat o co největší snížení 

přenosů prostředků na závazky do dalšího 
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roku, například převzetím postupů, které 

se osvědčily v jiných agenturách; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   11 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. bere na vědomí, že přenosy z roku 

2015 do roku 2016 dosáhly výše 4 944 739 

EUR, což představuje podobnou úroveň 

jako v předchozím roce; konstatuje, že z 

částky přenesené v hlavě III (provozní 

výdaje) se 57 % týká konečné platby 

příspěvku pro evropská tematická střediska 

za rok 2015, který měl být vyplacen po 

předložení čtvrtletní zprávy o pokroku v 

roce 2016; poukazuje na to, že přenosy 

jsou často zčásti nebo plně opodstatněné 

víceletou povahou operačních programů 

agentur a neznamenají nezbytně, že se 

v plánování a plnění rozpočtu vyskytují 

nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se 

zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud 

jsou agenturou předem naplánovány 

a sděleny Účetnímu dvoru; 

2. bere na vědomí, že přenosy z roku 

2015 do roku 2016 dosáhly výše 4 944 739 

EUR, což představuje podobnou úroveň 

jako v předchozím roce; konstatuje, že z 

částky přenesené v hlavě III (provozní 

výdaje) se 57 % týká konečné platby 

příspěvku pro evropská tematická střediska 

za rok 2015, který měl být vyplacen po 

předložení čtvrtletní zprávy o pokroku v 

roce 2016; konstatuje, že přenosy mohou 

často být zčásti nebo plně opodstatněné 

víceletou povahou operačních programů 

agentur a neznamenají nezbytně, že se v 

plánování a plnění rozpočtu vyskytují 

nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se 

zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud 

jsou agenturou předem naplánovány a 

sděleny Účetnímu dvoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   12 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí informaci agentury 

o tom, že snížila počet svých zaměstnanců 

o 5 % v souladu se souhrnnými zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o rozpočtové kázni11 ; zdůrazňuje, že 

3. bere na vědomí informaci agentury 

o tom, že snížila počet svých zaměstnanců 

o 5 % v souladu se souhrnnými zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o rozpočtové kázni11; zdůrazňuje, že 
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Komise označila agenturu za „plně 

fungující agenturu“, na základě čehož se 

očekává další snížení o 5 %; vítá 

skutečnost, že agentura snížila počet 

zaměstnanců, aniž by to mělo negativní 

účinek na schopnost agentury plnit hlavní 

části víceletého pracovního programu; se 

znepokojením konstatuje, že kvůli tomuto 

dodatečnému snížení počtu zaměstnanců se 

plnění mandátu a ročního pracovního 

programu agentury stává čím dál 

obtížnějším; vyzývá Komisi a rozpočtový 

orgán, aby přezkoumaly jiné možnosti, 

které by agentuře nebránily v plnění 

jejího mandátu; 

Komise označila agenturu za „plně 

fungující agenturu“, na základě čehož se 

očekává další snížení o 5 %; vítá 

skutečnost, že agentura snížila počet 

zaměstnanců, aniž by to mělo negativní 

účinek na schopnost agentury plnit hlavní 

části víceletého pracovního programu; 

konstatuje, že kvůli tomuto dodatečnému 

snížení počtu zaměstnanců může být plnění 

mandátu a ročního pracovního programu 

agentury čím dál obtížnější; vyzývá Komisi 

a rozpočtový orgán, aby v případě 

zavádění dalších snižování důkladně 

posoudily jejich dopady na schopnost 

agentury plnit mandát; 

_________________ _________________ 

11 Interinstitucionální dohoda mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí 

o rozpočtové kázni, spolupráci 

v rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 

(Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1). 

11 Interinstitucionální dohoda mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí 

o rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 

(Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   13 

Tomáš Zdechovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí informaci agentury 

o tom, že snížila počet svých zaměstnanců 

o 5 % v souladu se souhrnnými zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o rozpočtové kázni11 ; zdůrazňuje, že 

Komise označila agenturu za „plně 

fungující agenturu“, na základě čehož se 

očekává další snížení o 5 %; vítá 

skutečnost, že agentura snížila počet 

zaměstnanců, aniž by to mělo negativní 

účinek na schopnost agentury plnit hlavní 

části víceletého pracovního programu; se 

znepokojením konstatuje, že kvůli tomuto 

dodatečnému snížení počtu zaměstnanců 

se plnění mandátu a ročního pracovního 

3. bere na vědomí informaci agentury 

o tom, že snížila počet svých zaměstnanců 

o 5 % v souladu se souhrnnými zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o rozpočtové kázni11; zdůrazňuje, že 

Komise označila agenturu za „plně 

fungující agenturu“, na základě čehož se 

očekává další snížení o 5 %; vítá 

skutečnost, že agentura snížila počet 

zaměstnanců, aniž by to mělo negativní 

účinek na schopnost agentury plnit hlavní 

části víceletého pracovního programu; 

vyzývá Komisi, aby zajistila, aby případná 

další opatření pro úspory nákladů 
agentuře nebránila v plnění jejího 
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programu agentury stává čím dál 

obtížnějším; vyzývá Komisi a rozpočtový 

orgán, aby přezkoumaly jiné možnosti, 

které by agentuře nebránily v plnění jejího 

mandátu; 

mandátu; 

_________________ _________________ 

11 Interinstitucionální dohoda mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí 

o rozpočtové kázni, spolupráci 

v rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 

(Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1). 

11 Interinstitucionální dohoda mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí 

o rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 

(Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   14 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. konstatuje, že se u kontrolovaných 

zadávacích řízení ukázalo, že agentura 

podepsala rámcové smlouvy s jediným 

dodavatelem, které se využívají v rámci 

zvláštních smluv s pevně stanovenou 

cenou; poukazuje na to, že tento druh 

smluv neutralizuje cenovou soutěž a 

zvyšuje závislost na daném dodavateli; 

Or. lt 

 

Pozměňovací návrh   15 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. je přesvědčen, že ve všech 

případech, kde je to možné, by agentura 

měla uzavírat smlouvy s více dodavateli 

prostřednictvím znovuotevření soutěže 
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nebo prostřednictvím přímých smluv na 

poskytování služeb; 

Or. lt 

 

Pozměňovací návrh   16 

Tomáš Zdechovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; vybízí 

agenturu, aby tento nedostatek napravila; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   17 

Raffaele Fitto, Notis Marias, Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; vyzývá agenturu, aby 

přijala veškerá nezbytná opatření k tomu, 

aby usnadnila širší zveřejňování 

informací a vyšší transparentnost; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   18 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; vyzývá agenturu, aby 

zveřejnila životopisy členů své správní 

rady a aby veřejnosti umožnila potřebný 

přehled o svých nejvyšších řídících 

pracovnících; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   19 

Ryszard Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Ryszard Czarnecki 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; žádá agenturu, aby do 

června 2017 předložila seznam 

případných zjištěných střetů zájmů a 

způsoby, jakými byly tyto případy řešeny a 
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uzavřeny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   20 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; 

6. se znepokojením konstatuje, že 

členové správní rady agentury nejsou 

povinni zveřejnit své životopisy a 

prohlášení o zájmech, a proto je jich na 

internetové stránce pouze několik; 

konstatuje, že na internetových stránkách 

agentury jsou zveřejněny životopisy a 

prohlášení o zájmech členů jejího 

vrcholného vedení; se znepokojením 

poukazuje na to, že nejsou zveřejněna 

prohlášení o zájmech členů správní rady 

úřadu; konstatuje, že tato praxe 

nepřispívá k transparentnosti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   21 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje s uspokojením, že v 

prosinci 2016 přijala správní rada agentury 

vlastní interní pokyny týkající se 

oznamování případů nesprávného jednání 
(„whistleblowing“); žádá agenturu, aby 

informovala orgán příslušný k udělení 

absolutoria o provádění pravidel pro 

whistleblowing; 

7. konstatuje, že v prosinci 2016 

přijala správní rada agentury přijala vlastní 

interní pokyny týkající se upozorňování na 

nekalé praktiky („whistleblowing“); 

vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému 

k udělení absolutoria podala zprávu o 

uplatňování těchto pravidel; doporučuje 

agentuře, aby tato pravidla šířila mezi 

svými zaměstnanci, aby s nimi všichni byli 

obeznámeni; žádá agenturu, aby do 

června 2017 předložil informace o 
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případných případech informátorů za rok 

2015 a o tom, jak byly tyto případy 

vyřešeny a uzavřeny; vyjadřuje politování 

nad tím, že agentura nemá žádná pravidla 

týkající se situace „otáčivých dveří“, a 

naléhavě ji vyzývá, aby taková pravidla 

bezodkladně zavedla; opakuje, že jen 

bezúhonnost a transparentnost udržují 

důvěru veřejnosti; naléhavě vyzývá 

agenturu, aby přijala opatření, která 

zabrání efektu „otáčivých dveřím" a za 

tímto účelem zavedl odrazující sankce, 

jako je snížení důchodů nebo zákaz 

výkonu povolání v podobných orgánech 

po dobu minimálně 3 let; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   22 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. se znepokojením konstatuje, že 

agentura dosud nepřijala konkrétní opatření 

s cílem zavést nebo zvýšit transparentnost, 

pokud jde o její kontakty s lobbisty; 

8. se znepokojením konstatuje, že 

agentura dosud nepřijala konkrétní opatření 

s cílem zavést nebo zvýšit transparentnost, 

pokud jde o její kontakty s lobbisty; 

naléhavě vyzývá agenturu, aby 

informovala orgán příslušný pro udělení 

absolutoria o svých schůzkách s lobbisty 

nebo odbornými sdruženími a aby tyto 

schůzky rovněž zveřejňovala ve svých 

výročních zprávách o činnosti; žádá 

agenturu, aby do června 2017 předložila 

zápisy z těchto schůzek, i pokud byly 

důvěrné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   23 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že podle zprávy 

Účetního dvora z postupů při zadávání 

zakázek vyplynulo, že agentura podepsala 

rámcové smlouvy s jediným dodavatelem, 

které se používají pro různé služby v rámci 

smluv s pevně stanovenými cenami; 

konstatuje, že v důsledku požadování 

cenové nabídky s pevně stanovenou cenou 

od jediného smluvního dodavatele v rámci 

těchto smluv se neutralizuje cenová 

konkurence a zvyšuje závislost na 

dodavateli; 

13. vyjadřuje nespokojenost nad tím, 

že podle zprávy Účetního dvora z postupů 

při zadávání zakázek vyplynulo, že 

agentura podepsala rámcové smlouvy s 

jediným dodavatelem, které se používají 

pro různé služby v rámci smluv s pevně 

stanovenými cenami; konstatuje, že v 

důsledku požadování cenové nabídky s 

pevně stanovenou cenou od jediného 

smluvního dodavatele v rámci těchto smluv 

se neutralizuje cenová konkurence a 

zvyšuje závislost na dodavateli; naléhavě 

vyzývá agenturu, aby uzavírala smlouvy s 

více dodavateli prostřednictvím 

znovuotevření soutěže nebo 

prostřednictvím přímých smluv na 

poskytování služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   24 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že podle zprávy 

Účetního dvora z postupů při zadávání 

zakázek vyplynulo, že agentura podepsala 

rámcové smlouvy s jediným dodavatelem, 

které se používají pro různé služby v rámci 

smluv s pevně stanovenými cenami; 

konstatuje, že v důsledku požadování 

cenové nabídky s pevně stanovenou cenou 

od jediného smluvního dodavatele v rámci 

těchto smluv se neutralizuje cenová 

konkurence a zvyšuje závislost na 

dodavateli; 

13. bere na vědomí, že podle zprávy 

Účetního dvora z postupů při zadávání 

zakázek vyplynulo, že agentura podepsala 

rámcové smlouvy s jediným dodavatelem, 

které se používají pro různé služby v rámci 

smluv s pevně stanovenými cenami; se 

znepokojením konstatuje, že v důsledku 

požadování cenové nabídky s pevně 

stanovenou cenou od jediného smluvního 

dodavatele v rámci těchto smluv se 

neutralizuje cenová konkurence a zvyšuje 

závislost na dodavateli; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   25 
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Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí, že podle zprávy 

Účetního dvora z postupů při zadávání 

zakázek vyplynulo, že agentura podepsala 

rámcové smlouvy s jediným dodavatelem, 

které se používají pro různé služby v rámci 

smluv s pevně stanovenými cenami; 

konstatuje, že v důsledku požadování 

cenové nabídky s pevně stanovenou cenou 

od jediného smluvního dodavatele v rámci 

těchto smluv se neutralizuje cenová 

konkurence a zvyšuje závislost na 

dodavateli; 

13. bere na vědomí, že podle zprávy 

Účetního dvora z postupů při zadávání 

zakázek vyplynulo, že agentura podepsala 

rámcové smlouvy s jediným dodavatelem, 

které se používají pro různé služby v rámci 

smluv s pevně stanovenými cenami; 

konstatuje, že v důsledku požadování 

cenové nabídky s pevně stanovenou cenou 

od jediného smluvního dodavatele v rámci 

těchto smluv se neutralizuje cenová 

konkurence a zvyšuje závislost na 

dodavateli; zdůrazňuje, že případné střety 

zájmů týkající se konkurenčních 

nabídkových řízení, veřejných zakázek a 

smluv by měly být velmi pečlivě 

prozkoumány, aby bylo lépe vyhověno 

požadavkům na transparentnost a 

odpovědnost; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   26 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. konstatuje, že agentura usiluje o 

lepší genderovou vyváženost v nižším 

vedení, ale se znepokojením konstatuje 

výraznou genderovou nevyváženost ve 

vrcholném vedení; 

15. konstatuje, že agentura usiluje o 

lepší genderovou vyváženost v nižším 

vedení, ale se znepokojením konstatuje 

výraznou genderovou nevyváženost ve 

vrcholném vedení; naléhavě vyzývá 

agenturu, aby tuto nevyváženost napravila 

a co nejdříve Parlament o výsledku 

informovala; 

Or. en 

 


