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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że w 2017 r. całkowity budżet Europejskiej Agencji Środowiska („Agencja”) 
wyniósł 70 621 793 EUR (+40 % w porównaniu z 2016 r.), z czego 36 309 240 EUR 
(bez zmian w porównaniu z 2016 r.) udostępniono z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej; zauważa, że powodem wzrostu budżetu było zwiększenie finansowania 
przeznaczonego na wsparcie projektów unijnych, głównie w ramach programu 
Copernicus;

2. odnotowuje, że efektem podjętych przez Agencję działań monitorujących był wskaźnik 
wykonania budżetu na poziomie 99,9 % w odniesieniu do środków dostępnych w 
ramach budżetu podstawowego (dotacja Unii i wkłady innych państw członkowskich);

3. wyraża uznanie dla jakości wyników Agencji opublikowanych w 2017 r., takich jak 
raport  w sprawie zmiany klimatu, skutków i zagrożeń w Europie, europejski wskaźnik 
jakości powietrza oraz raport w sprawie wskaźników środowiskowych za 2017 r.;

4. ubolewa, że realizacja celów określonych w wieloletnim programie prac Agencji była 
dla niej coraz większym wyzwaniem ze względu na poważne ograniczenia zasobów 
oraz że w związku z tym w 2017 r. nie udało się zapewnić części wyników; podkreśla, 
że zdolność Agencji do reagowania na zmiany polityczne będzie zależała od przyszłego 
poziomu przydzielonych zasobów lub od rezygnacji z obecnych zadań;

5. odnotowuje przyjęcie w czerwcu 2017 r. nowej polityki ochrony godności osoby oraz 
zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu;

6. wskazuje na uchybienia stwierdzone przez Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w 
procedurach rekrutacyjnych organizowanych przez Agencję oraz zwraca się do Agencji 
o większą przejrzystość i zapewnienie równego traktowania kandydatów;

7. odnotowuje, że zarząd rozpoczął weryfikację dwóch organów zarządzających Agencji, 
która ma się zakończyć przed upływem 2018 r.;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał stwierdził, iż uzyskał wystarczającą 
pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok 2017 jest wiarygodne, a transakcje 
leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

9. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2017.
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