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WSKAZÓWKI

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

1. zauważa, że w 2018 r. całkowity budżet Europejskiej Agencji Środowiska („Agencji”) 
wyniósł 65 800 177 EUR (-6,8 % w porównaniu z 2017 r.), z czego 37 724 481 EUR 
(+4 % w porównaniu z 2017 r.) pochodziło z budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

2. odnotowuje z zadowoleniem, że wysiłki Agencji związane z monitorowaniem budżetu 
doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 99,96 % w 
odniesieniu do środków dostępnych w ramach budżetu podstawowego (dotacja Unii i 
wkłady innych państw członkowskich);

3. przypomina, że Agencja dostarcza rzetelnych i niezależnych informacji na temat 
środowiska; pochwala jakość zadań wykonanych przez Agencję w 2018 r., na przykład 
jej sprawozdania na temat jakości powietrza w Europie, na temat rtęci w środowisku 
europejskim i na temat gospodarki o obiegu zamkniętym; podkreśla, że nadal trudno 
jest uzyskać jasne i wiarygodne informacje na temat niektórych sektorów gospodarki 
unijnej, co uniemożliwia Agencji przeprowadzenie w pełni kompleksowej analizy stanu 
środowiska w Unii;

4. przypomina, że w 2018 r. Agencja rozpoczęła prace nad zarządzaniem unią 
energetyczną i usprawnieniem sprawozdawczości w dziedzinie środowiska;

5. ubolewa, że niektórych działań nie można było w pełni zrealizować w 2018 r. z wielu 
powodów, w tym z powodu ograniczonych zasobów informatycznych i kadrowych; z 
niepokojem zauważa, że zarząd podkreślił, iż zdolność Agencji do dalszego 
odpowiedniego reagowania na zmiany polityczne będzie zależała od przydzielenia jej 
większych zasobów podstawowych bądź od zmiany priorytetów lub wstrzymania 
realizacji bieżących zadań podstawowych;

6. przyjmuje do wiadomości wnioski z oceny Agencji oraz Europejskiej Sieci Informacji i 
Obserwacji Środowiska (Eionet) przeprowadzonej przez Komisję;

7. zauważa, że wyniki przeprowadzonego w 2018 r. wewnętrznego przeglądu 
funkcjonowania zarządu i biura zostaną wdrożone w 2019 r.; wzywa Agencję do 
poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym 
środkach;

8. z zadowoleniem przyjmuje, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał 
wystarczającą pewność, iż roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2018 jest 
wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

9. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2018.


