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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. poznamenáva, že v roku 2014 mala Európska environmentálna agentúra (ďalej len 

„agentúra“) k dispozícii sumu 52 500 000 EUR, z čoho 36 437 517 EUR (69,4 %) bolo 

poskytnutých zo všeobecného rozpočtu Európskej únie; zároveň konštatuje, že táto suma 

predstavuje 0 025 % z celkového rozpočtu Únie; 

2. berie na vedomie, že 130 zo 135 pracovných miest bolo obsadených do konca roku 2014 a 

že agentúra zamestnávala 74 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov; 

konštatuje, že v porovnaní s rokom 2013 miera obsadenosti pracovných miest mierne 

stúpla a že podiel zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov sa oproti 

roku 2013 znížil; konštatuje, že agentúra prideľuje 72 % svojich ľudských zdrojov na 

operačné činnosti, a nabáda agentúru, aby pokračovala v tomto trende;  

3. berie na vedomie poznámku Dvora audítorov týkajúcu sa kontrol ex ante a ex post, ktorá 

sa tento rok opäť opakuje, konkrétne pokiaľ ide o tohtoročné opätovne zistené nedostatky 

v súvislosti s kontrolovanými grantovými operáciami; pripomína, že predovšetkým 

systém kontrol ex ante je predmetom diskusií Dvora audítorov a agentúry od roku 2012; 

nabáda agentúru, aby ďalej posilňovala úsilie v súvislosti s kontrolnými opatreniami; 

4. konštatuje, že agentúra v roku 2014 uverejnila výzvu na predloženie ponúk s cieľom 

obstarať IT služby a konzultačné služby geografického informačného systému s cieľom 

podporiť vykonávanie zložky prístupu k referenčným údajom a podporiť ďalšie aktivity 

agentúry v súvislosti s programom Copernicus v hodnote 1,7 milióna EUR; berie na 

vedomie poznámku Dvora audítorov, že dôležitý aspekt ponuky, tzv. známe nedostatky, 

nebol vymedzený v rámci technických požiadaviek a že jasnejšie požiadavky ponuky by 

boli prispeli k účinnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu postupu verejného obstarávania, 

a vyzýva agentúru, aby v budúcnosti do ponuky zahrnula jasné požiadavky; 

5. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 

agentúry za rozpočtový rok 2014 boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;  

6. žiada zodpovedný orgán agentúry, aby čím skôr zaviedol stratégiu boja proti podvodom; 

7. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej 

environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 

2014. 
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