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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. konštatuje, že v roku 2015 bol celkový rozpočet Európskej environmentálnej agentúry 

(ďalej len „agentúra“) 49 200 000 EUR, z čoho 36 309 240 EUR bolo poskytnutých 

prostredníctvom základného financovania zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;  

2. pripomína, že agentúra je od svojho založenia spolu s Európskou environmentálnou 

informačnou a pozorovateľskou sieťou (EIONET) zdrojom informácií pre tých, ktorí za 

podieľajú na rozvoji, prijímaní, vykonávaní a posudzovaní politík Únie v oblasti životného 

prostredia a zmeny klímy, ako aj politík trvalo udržateľného rozvoja, a je tiež zdrojom 

informácií pre širokú verejnosť; 

3. berie na vedomie, že agentúra znížila počet zamestnancov v súlade so všeobecnými 

zásadami pre inštitúcie Únie (zníženie o 5 % v období 2013 – 2018); zdôrazňuje, že Komisia 

agentúru klasifikovala ako naplno fungujúcu agentúru, z čoho vyplýva potreba ďalšieho 

zníženia o 5 %; 

4. víta zverejnenie piatej výročnej správy agentúry o stave životného prostredia (SOER 2015); 

5. berie na vedomie vývoj informačných systémov a procesov riadenia toku údajov agentúry 

s cieľom podporovať krajiny a spoločnosti podávaním správ a zlepšením kvality údajov, 

najmä pokiaľ ide o zmenený systém podávania správ na základe nového nariadenia o 

fluórovaných skleníkových plynoch (F-plyny), a tiež pokiaľ ide o podávanie správ o 

veľkých spaľovacích zariadeniach, ktoré prevzala agentúra od Komisie v roku 2015; 

6. nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie 

informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci 

postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti viac informovala o politike v 

oblasti konfliktu záujmov; 

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

agentúry za rozpočtový rok 2015 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;  

8. pripomína dôležitosť prebiehajúceho hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry a jej 

siete EIONET, ktoré sa má vypracovať do konca roka 2017, aby bolo možné lepšie posúdiť, 

do akej miery agentúra dosiahla svoje ciele a vykonala úlohy stanovené vo svojom mandáte 

a vo svojom viacročnom pracovnom programe; 

9. odporúča agentúre, aby vypracovala ukazovatele vplyvu, a domnieva sa, že takéto 

ukazovatele vplyvu sú dôležitým nástrojom na meranie účinnosti agentúry; 

10. zdôrazňuje, že agentúra by mala aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými 

stranami a s občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať; 

11. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej 

environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 
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