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IEROSINĀJUMI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1.

norāda, ka 2016. gadā Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) kopējais budžets
bija EUR 50 487 497 (+2,7 % salīdzinājumā ar 2015. gadu), no kuriem EUR 36 309 240
(71,9 %) bija piešķirti no Eiropas Savienības vispārējā budžeta; norāda, ka Savienības
subsīdija 2016. gadā bija tāda pati kā 2015. gadā un ka budžeta pieauguma pamatā bija
atvēlēto līdzekļu palielinājums;

2.

atzinīgi vērtē Aģentūras budžeta uzraudzības centienus, kuru rezultātā budžeta izpildes
līmenis attiecībā uz pieejamajām pamatbudžeta apropriācijām (Savienības subsīdija un
citu dalībvalstu iemaksas) bija 99,9 %;

3.

atgādina, ka kopš tās izveides Aģentūra kopā ar Eiropas Vides informācijas un
novērojumu tīklu (EIONET) ir bijusi informācijas avots tiem, kas iesaistīti Savienības
vides un klimata politikas un ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādāšanā, pieņemšanā,
īstenošanā un novērtēšanā, kā arī informācijas avots plašai sabiedrībai;

4.

uzsver, ka darbinieku skaita samazināšanas turpināšana apdraud Aģentūras iespējas
pilnībā īstenot tās daudzgadu darba programmu 2014.–2020. gadam un ierobežo tās
spēju reaģēt uz politikas izmaiņām; uzsver, ka Aģentūrai kļūst aizvien grūtāk pārvaldīt
ar resursu samazinājumu saistītos riskus; norāda, ka personāla resursu ierobežošana ir
veicinājusi dažās stratēģiskajās jomās novēroto izpildes rādītāju pazemināšanos;

5.

atzinīgi vērtē to, ka aptuveni 77 % no visa personāla veic darbu saistībā ar
pamatdarbību; pieņem zināšanai, ka Aģentūras štata vietu aizpildījuma līmenis attiecībā
uz pagaidu darbiniekiem bija 99,2 % — 129 darbinieki un 130 pieejamas štata vietas,
vienu štata vietu neaizpildot sakarā ar paredzēto štatu saraksta samazinājumu
2017. gadā;

6.

atzinīgi vērtē secinājumus, kuri gūti revīzijā par 2015. gada ziņojuma par vides stāvokli
sagatavošanu Aģentūrā un kuros atzīts, ka revidētie procesi kopumā atbilda mērķim;

7.

ņem vērā, ka Aģentūra ir pieņēmusi vadlīnijas par trauksmes celšanu;

8.

norāda, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus, Aģentūra
uzlaboja pārbaudes metodes, nodrošinot vadlīnijas un apmācību Eiropas tematiskajiem
centriem attiecībā uz izmaksu attiecināmības kritērijiem;

9.

uzsver, ka Komisija saskaņā ar labāka regulējuma programmu 2016. gadā sāka
Aģentūras un EIONET izvērtējumu, aptverot laikposmu no 2012. gada vidus līdz
2016. gada beigām, un tajā izdarītos konstatējumus izmantos, lai izvērtētu, cik labi
Aģentūra veic savus uzdevumus;

10.

pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir paziņojusi, ka Aģentūras 2016. finanšu
gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;
uzteic Aģentūru par to, ka tā īstenojusi visus ieteiktos koriģējošos pasākumus attiecībā
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uz 2012.–2015. gadu (ieskaitot);
11.

pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras
izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.
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