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Predlog spremembe  1 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog sklepa 1 

Odstavek 1 

 
Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. podeli razrešnico/odloži podelitev 

razrešnice izvršnemu direktorju Evropske 

agencije za okolje glede izvrševanja 

proračuna agencije za proračunsko leto 

2015; 

1. podeli razrešnico izvršnemu 

direktorju Evropske agencije za okolje 

glede izvrševanja proračuna agencije za 

proračunsko leto 2015; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto 

 

Predlog sklepa 1 

Odstavek 1 

 
Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. podeli razrešnico/odloži podelitev 

razrešnice izvršnemu direktorju Evropske 

agencije za okolje glede izvrševanja 

proračuna agencije za proračunsko leto 

2015; 

1. odloži podelitev razrešnice 

izvršnemu direktorju Evropske agencije za 

okolje glede izvrševanja proračuna 

agencije za proračunsko leto 2015; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog sklepa 2 

Odstavek 1 

 
Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. odobri zaključni račun/odloži 

odobritev zaključnega računa Evropske 

agencije za okolje za proračunsko leto 

1. odobri zaključni račun Evropske 

agencije za okolje za proračunsko leto 

2015; 
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2015; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Predlog sklepa 2 

Odstavek 1 

 
Predlog sklepa Predlog spremembe 

1. odobri zaključni račun/odloži 

odobritev zaključnega računa Evropske 

agencije za okolje za proračunsko leto 

2015; 

1. odloži odobritev zaključnega računa 

Evropske agencije za okolje za 

proračunsko leto 2015; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju posebnega poročila 

Računskega sodišča št. 15/2012 o 

obvladovanju navzkrižij interesov v 

izbranih agencijah EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Inés Ayala Sender 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 3 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 



 

AM\1118265SL.docx 5/16 PE599.883v01-00 

 SL 

 – ob upoštevanju Posebnega 

poročila Računskega sodišča št. 12/2016 z 

naslovom Uporaba nepovratnih sredstev v 

agencijah: ni vedno ustrezna ali 

dokazljivo uspešna, 

Or. es 

 

Predlog spremembe  7 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker je onesnaževanje zraka zdaleč 

največje okoljsko tveganje za zdravje v 

Evropi in vsako leto v približno 450.000 

primerih povzroči prezgodnjo smrt zaradi 

bolezni dihal in drugih bolezni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ab. ker ima onesnaževanje zraka velik 

gospodarski in okoljski učinek, ki sega od 

porasta zdravstvenih stroškov in znižanja 

produktivnosti do škode za rastje in 

ekosisteme; ker Unija potroši več kot 2 

milijardi EUR za boj proti onesnaževanju 

zraka; 

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker Parlament med postopkom 

podelitve razrešnice poudarja poseben 

pomen nadaljnje krepitve demokratične 

legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem 

preglednosti in odgovornosti, izvajanjem 

koncepta oblikovanja proračuna glede na 

uspešnost in dobrim upravljanjem 

človeških virov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. je seznanjen, da je bilo iz leta 2015 

v leto 2016 prenesenih 4.944.739 EUR, to 

pa je podoben znesek kot prejšnje leto; 

ugotavlja, da se 57 % zneska, prenesenega 

v naslovu III (odhodki za poslovanje), 

nanaša na zadnje izplačilo prispevka 

evropskim tematskim centrom za 

leto 2015, ki naj bi bilo opravljeno po 

četrtem poročilu o četrtletnem napredku, ki 

je bilo predstavljeno šele v letu 2016; 

poudarja, da so prenosi v naslednje leto 

zaradi večletne narave operativnih 

programov agencij pogosto deloma ali 

povsem upravičeni in ne pomenijo nujno 

slabosti pri načrtovanju in izvrševanju 

proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s 

proračunskim načelom enoletnosti, zlasti 

če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo 

2. je seznanjen, da je bilo iz leta 2015 

v leto 2016 prenesenih 4.944.739 EUR, to 

pa je podoben znesek kot prejšnje leto; 

ugotavlja, da se 57 % zneska, prenesenega 

v naslovu III (odhodki za poslovanje), 

nanaša na zadnje izplačilo prispevka 

evropskim tematskim centrom za 

leto 2015, ki naj bi bilo opravljeno po 

četrtem poročilu o četrtletnem napredku, ki 

je bilo predstavljeno šele v letu 2016; 

poudarja, da so prenosi v naslednje leto 

zaradi večletne narave operativnih 

programov agencij pogosto deloma ali 

povsem upravičeni in ne pomenijo nujno 

slabosti pri načrtovanju in izvrševanju 

proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s 

proračunskim načelom enoletnosti, zlasti 

če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo 



 

AM\1118265SL.docx 7/16 PE599.883v01-00 

 SL 

Računsko sodišče; Računsko sodišče; poziva agencijo, naj z 

vsemi ukrepi, ki so na voljo, na primer z 

uporabo najboljše prakse drugih agencij, 

še naprej po najboljših zmožnostih 

zmanjšuje obseg v naslednje leto 

prenesenih odobrenih proračunskih 

sredstev, za katera so bila prevzete 

obveznosti; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  11 

Petri Sarvamaa 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. je seznanjen, da je bilo iz leta 2015 

v leto 2016 prenesenih 4.944.739 EUR, to 

pa je podoben znesek kot prejšnje leto; 

ugotavlja, da se 57 % zneska, prenesenega 

v naslovu III (odhodki za poslovanje), 

nanaša na zadnje izplačilo prispevka 

evropskim tematskim centrom za 

leto 2015, ki naj bi bilo opravljeno po 

četrtem poročilu o četrtletnem napredku, ki 

je bilo predstavljeno šele v letu 2016; 

poudarja, da so prenosi v naslednje leto 

zaradi večletne narave operativnih 

programov agencij pogosto deloma ali 

povsem upravičeni in ne pomenijo nujno 

slabosti pri načrtovanju in izvrševanju 

proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s 

proračunskim načelom enoletnosti, zlasti 

če jih agencije načrtujejo in o tem 

obvestijo Računsko sodišče; 

2. je seznanjen, da je bilo iz leta 2015 

v leto 2016 prenesenih 4.944.739 EUR, to 

pa je podoben znesek kot prejšnje leto; 

ugotavlja, da se 57 % zneska, prenesenega 

v naslovu III (odhodki za poslovanje), 

nanaša na zadnje izplačilo prispevka 

evropskim tematskim centrom za 

leto 2015, ki naj bi bilo opravljeno po 

četrtem poročilu o četrtletnem napredku, ki 

je bilo predstavljeno šele v letu 2016; 

ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje 

leto zaradi večletne narave operativnih 

programov agencij pogosto deloma ali 

povsem upravičeni in ne pomenijo nujno 

slabosti pri načrtovanju in izvrševanju 

proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s 

proračunskim načelom enoletnosti, zlasti 

če jih agencija načrtuje in o tem obvesti 

Računsko sodišče; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Petri Sarvamaa 
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Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. je seznanjen z informacijo agencije, 

da je število zaposlenih zmanjšala za 5 % v 

skladu s splošnimi načeli iz 

medinstitucionalnega sporazuma o 

proračunski disciplini11 ; ugotavlja, da je 

Komisija agencijo uvrstila med agencije, ki 

že ustaljeno delujejo, kar pomeni dodatno 

5-odstotno zmanjšanje; pozdravlja dejstvo, 

da je agencija število delovnih mest 

zmanjšala, ne da bi se zato zmanjšala njena 

sposobnost uresničevati glavne elemente 

večletnega delovnega programa; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencije 

zaradi dodatnega krčenja kadrovskega 

načrta vse težje izpolnjujejo svoje naloge 

in letne delovne programe; poziva 

Komisijo in proračunski organ, naj iščeta 

druge možnosti, da agencij ne bosta 

omejevala pri izpolnjevanju nalog; 

3. je seznanjen z informacijo agencije, 

da je število zaposlenih zmanjšala za 5 % v 

skladu s splošnimi načeli iz 

medinstitucionalnega sporazuma o 

proračunski disciplini11; ugotavlja, da je 

Komisija agencijo uvrstila med agencije, ki 

že ustaljeno delujejo, kar pomeni dodatno 

5-odstotno zmanjšanje; pozdravlja dejstvo, 

da je agencija število delovnih mest 

zmanjšala, ne da bi se zato zmanjšala njena 

sposobnost uresničevati glavne elemente 

večletnega delovnega programa; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da utegne 

agencija zaradi dodatnega krčenja 

kadrovskega načrta vse težje izpolnjevati 

svojo nalogo in letni delovni program; 

poziva Komisijo in proračunski organ, naj 

pri nadaljnjem zmanjševanju sredstev 

pozorno preučita posledice tega, da 

agencija ne bo mogla izpolnjevati svojih 
nalog; 

_________________ _________________ 

11 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. 

decembra 2013 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju (UL C 373, 

20.12.2013, str. 1). 

11 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. 

decembra 2013 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju (UL C 373, 

20.12.2013, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Tomáš Zdechovský 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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3. je seznanjen z informacijo agencije, 

da je število zaposlenih zmanjšala za 5 % v 

skladu s splošnimi načeli iz 

medinstitucionalnega sporazuma o 

proračunski disciplini11 ; ugotavlja, da je 

Komisija agencijo uvrstila med agencije, ki 

že ustaljeno delujejo, kar pomeni dodatno 

5-odstotno zmanjšanje; pozdravlja dejstvo, 

da je agencija število delovnih mest 

zmanjšala, ne da bi se zato zmanjšala njena 

sposobnost uresničevati glavne elemente 

večletnega delovnega programa; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencije 

zaradi dodatnega krčenja kadrovskega 

načrta vse težje izpolnjujejo svoje naloge 

in letne delovne programe; poziva 

Komisijo in proračunski organ, naj iščeta 

druge možnosti, da agencij ne bosta 

omejevala pri izpolnjevanju nalog; 

3. je seznanjen z informacijo agencije, 

da je število zaposlenih zmanjšala za 5 % v 

skladu s splošnimi načeli iz 

medinstitucionalnega sporazuma o 

proračunski disciplini11; ugotavlja, da je 

Komisija agencijo uvrstila med agencije, ki 

že ustaljeno delujejo, kar pomeni dodatno 

5-odstotno zmanjšanje; pozdravlja dejstvo, 

da je agencija število delovnih mest 

zmanjšala, ne da bi se zato zmanjšala njena 

sposobnost uresničevati glavne elemente 

večletnega delovnega programa; poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da morebitni 

nadaljnji varčevalni ukrepi ne bodo 

omejevali agencije pri izpolnjevanju nalog; 

_________________ _________________ 

11 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. 

decembra 2013 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju (UL C 373, 

20.12.2013, str. 1). 

11 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. 

decembra 2013 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju (UL C 373, 

20.12.2013, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Zigmantas Balčytis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. ugotavlja, da je revizija postopkov 

javnega naročanja pokazala, da je 

agencija sklenila okvirne pogodbe z enim 

samim ponudnikom, pri čemer gre za 

specifične pogodbe s fiksnimi cenami; 

poudarja, da se s to vrsto pogodb 

nevtralizira cenovna konkurenca in 
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povečuje odvisnost od izvajalca; 

Or. lt 

 

Predlog spremembe  15 

Zigmantas Balčytis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b. meni, da bi morala agencija, kadar 

je to mogoče, skleniti sporazume z več 

dobavitelji s ponovnim odpiranjem 

konkurence ali neposredne pogodbe o 

opravljanju storitev; 

Or. lt 

 

Predlog spremembe  16 

Tomáš Zdechovský 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

spodbuja jo, naj to pomanjkljivost 

odpravi; ugotavlja, da so na spletnem 

mestu objavljeni življenjepisi in izjave o 

interesih najvišjega vodstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Raffaele Fitto, Notis Marias, Monica Macovei 
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Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; poziva agencijo, naj 

stori vse potrebno, da bi omogočila širšo 

objavo informacij ter večjo preglednost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; poziva agencijo, naj 

objavi življenjepise članov upravnega 

odbora in javnosti omogoči potreben 

nadzor nad svojim najvišjim vodstvom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; poziva agencijo, naj do 

junija 2017 predstavi seznam navzkrižij 

interesov, če obstajajo, ter način njihove 

obravnave in reševanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

članom upravnega odbora ni treba objaviti 

svojih življenjepisov in izjav o interesih, 

zato jih je na spletnem mestu samo nekaj; 

ugotavlja, da so na spletnem mestu 

objavljeni življenjepisi in izjave o interesih 

najvišjega vodstva; obžaluje, da se izjave o 

interesih članov upravnega odbora ne 

objavljajo; opozarja, da takšno ravnanje 

ne spodbuja preglednosti; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  21 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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7. je zadovoljen, ker je upravni odbor 

agencije decembra 2016 sprejel lastne 

interne smernice o prijavljanju 

nepravilnosti; poziva agencijo, naj organu 

za podelitev razrešnice poroča o izvajanju 

teh pravil; 

7. ugotavlja, da je upravni odbor 

agencije decembra 2016 sprejel lastne 

interne smernice o prijavljanju 

nepravilnosti; prosi agencijo, naj organom 

za podelitev razrešnice poroča o izvajanju 

teh pravil; priporoča ji, naj s temi pravili 

seznani vse zaposlene; poziva jo, naj do 

junija 2017 posreduje podrobnosti o 

primerih prijav nepravilnosti v letu 2015, 

če obstajajo, ter o njihovi obravnavi in 

reševanju; obžaluje, da agencija nima 

pravil za primere izmeničnega 

zaposlovanja v javnem in zasebnem 

sektorju, ter jo poziva, naj jih obvezno 

sprejme; ponavlja, da sta le integriteta in 

preglednost lahko podlaga za zaupanje 

javnosti; poziva agencijo, naj sprejme 

ukrepe za preprečevanje pojava 

izmeničnega zaposlovanja v javnem in 

zasebnem sektorju, tako da določi 

odvračilne sankcije, kot sta denimo 

zmanjšanje pokojnine ali prepoved dela v 

podobnih organih za vsaj tri leta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

agencija ni dala posebnih pobud za 

preglednost stikov z lobisti ali njeno 

povečevanje; 

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

agencija ni dala posebnih pobud za 

preglednost stikov z lobisti ali njeno 

povečevanje; poziva agencijo, naj organ, 

ki daje razrešnico, obvešča o svojih 

sestankih z lobisti ali poklicnimi združenji 

ter jih objavlja v svojih letnih poročilih o 

dejavnostih; poziva jo, naj do junija 2017 

predloži zapisnike teh srečanj, četudi gre 

za zaupni postopek; 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je seznanjen z ugotovitvijo 

Računskega sodišča iz revizije postopkov 

javnega naročanja, da je agencija sklenila 

okvirne pogodbe z enim samim 

ponudnikom za različne storitve, ki se 

naročajo na podlagi specifičnih pogodb s 

fiksnimi cenami; ugotavlja, da pozivanje 

enega samega ponudnika k oddaji ponudbe 

s fiksno ceno onemogoča cenovno 

konkurenco in povečuje odvisnost od tega 

ponudnika; 

13. izraža nezadovoljstvo nad 

ugotovitvijo Računskega sodišča iz revizije 

postopkov javnega naročanja, da je 

agencija sklenila okvirne pogodbe z enim 

samim ponudnikom za različne storitve, ki 

se naročajo na podlagi specifičnih pogodb 

s fiksnimi cenami; ugotavlja, da pozivanje 

enega samega ponudnika k oddaji ponudbe 

s fiksno ceno onemogoča cenovno 

konkurenco in povečuje odvisnost od tega 

ponudnika; poziva agencijo, naj sklene 

sporazume z več dobavitelji s ponovnim 

odpiranjem konkurence ali neposredne 

pogodbe o opravljanju storitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Petri Sarvamaa 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je seznanjen z ugotovitvijo 

Računskega sodišča iz revizije postopkov 

javnega naročanja, da je agencija sklenila 

okvirne pogodbe z enim samim 

ponudnikom za različne storitve, ki se 

naročajo na podlagi specifičnih pogodb s 

fiksnimi cenami; ugotavlja, da pozivanje 

enega samega ponudnika k oddaji ponudbe 

s fiksno ceno onemogoča cenovno 

konkurenco in povečuje odvisnost od tega 

ponudnika; 

13. je seznanjen z ugotovitvijo 

Računskega sodišča iz revizije postopkov 

javnega naročanja, da je agencija sklenila 

okvirne pogodbe z enim samim 

ponudnikom za različne storitve, ki se 

naročajo na podlagi specifičnih pogodb s 

fiksnimi cenami; z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da pozivanje enega samega 

ponudnika k oddaji ponudbe s fiksno ceno 

onemogoča cenovno konkurenco in 

povečuje odvisnost od tega ponudnika; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Barbara Kappel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je seznanjen z ugotovitvijo 

Računskega sodišča iz revizije postopkov 

javnega naročanja, da je agencija sklenila 

okvirne pogodbe z enim samim 

ponudnikom za različne storitve, ki se 

naročajo na podlagi specifičnih pogodb s 

fiksnimi cenami; ugotavlja, da pozivanje 

enega samega ponudnika k oddaji ponudbe 

s fiksno ceno onemogoča cenovno 

konkurenco in povečuje odvisnost od tega 

ponudnika; 

13. je seznanjen z ugotovitvijo 

Računskega sodišča iz revizije postopkov 

javnega naročanja, da je agencija sklenila 

okvirne pogodbe z enim samim 

ponudnikom za različne storitve, ki se 

naročajo na podlagi specifičnih pogodb s 

fiksnimi cenami; ugotavlja, da pozivanje 

enega samega ponudnika k oddaji ponudbe 

s fiksno ceno onemogoča cenovno 

konkurenco in povečuje odvisnost od tega 

ponudnika; opozarja, da bi bilo treba 

natančno preveriti, ali pri razpisih, javnih 

naročilih in pogodbah obstaja morebitno 

navzkrižje interesov, s čimer bi izpolnili 

zahteve glede preglednosti in 

odgovornosti; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  26 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. je seznanjen, da si agencija 

prizadeva uravnotežiti zastopanost spolov 

med nižjimi vodstvenimi kadri, vendar z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v višjem 

vodstvu ta zastopanost zelo 

neuravnotežena; 

15. je seznanjen, da si agencija 

prizadeva uravnotežiti zastopanost spolov 

med nižjimi vodstvenimi kadri, vendar z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v višjem 

vodstvu ta zastopanost zelo 

neuravnotežena; poziva agencijo, naj 

odpravi to neravnovesje in o rezultatih 
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čim prej obvesti Parlament; 

Or. en 

 


