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1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok 
budżetowy 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji 
Środowiska za rok budżetowy 2010,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego 
sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 
2010, wraz z odpowiedziami Agencji1,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia … (0000/2012 – C7–0000/2012),

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich2, a w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska3, a w szczególności jego art. 
13,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 401/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci 
Informacji i Obserwacji Środowiska4, a w szczególności jego art. 13,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 
2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów 
określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich5, a w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-
0000/2012),

1. … dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z 
                                               
1Dz.U. C 366 z 15.12.2011, s. 57.
2Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1.
4Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
5Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
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wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2010;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z 
rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do 
zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
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2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji 
Środowiska za rok budżetowy 2010,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego 
sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 
2010, wraz z odpowiedziami Agencji1,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia … (0000/2012 – C7–0000/2012),

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich2, a w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska3, a w szczególności jego art. 
13,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 401/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci 
Informacji i Obserwacji Środowiska4, a w szczególności jego art. 13,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 
2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów 
określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich5, a w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-
0000/2012),

1. … zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010;

                                               
1Dz.U. C 366 z 15.12.2011, s. 57.
2Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1.
4Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
5Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
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2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi 
wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej (seria L).
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3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium 
z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji 
Środowiska za rok budżetowy 2010,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznego rocznego 
sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 
2010, wraz z odpowiedziami Agencji1,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia … (0000/2012 – C7–0000/2012),

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich2, a w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska3, a w szczególności jego art. 
13,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 401/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci 
Informacji i Obserwacji Środowiska4, a w szczególności jego art. 13,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 
2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów 
określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich5, a w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-
0000/2012),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że uzyskał wystarczającą 
                                               
1Dz.U. C 366 z 15.12.2011, s. 57.
2Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1.
4Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.
5Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
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pewność, że sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2010 są wiarygodne, a transakcje 
leżące u ich podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

B. mając na uwadze to, że w dniu 10 maja 2011 r. Parlament udzielił dyrektorowi 
wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu 
Agencji za rok budżetowy 20091, a w swojej rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie 
absolutorium między innymi:

- zachęcił Agencję do dalszych wysiłków zmierzających do rozwinięcia metod 
komunikacji w celu zachęcania mediów do szerszego informowania o wynikach 
prowadzonych badań, gdyż takie środki mogą prowadzić do bardziej przejrzystych 
metod pracy i wzrostu zainteresowania obywateli pracami Agencji,

- wyraził zaniepokojenie dokonywanymi przez Agencję przesunięciami w celu 
zwiększenia pozycji budżetu przeznaczonej na opłacenie czynszu za lokal Agencji w 
pierwszym kwartale 2010 r. i zaliczenie jej do budżetu za 2009 r., gdyż jest to 
niezgodne z zasadą jednoroczności,

- wezwał Agencję do usunięcia niedociągnięć w procedurach rekrutacyjnych, które 
zagrażają przejrzystości tych procedur,

C. mając na uwadze, że budżet Agencji na 2010 r. wynosił 50 600 000 EUR, co jest kwotą o 
26% wyższą niż w 2009 r.; mając na uwadze, że początkowy wkład Unii do budżetu 
Agencji na 2010 r. wyniósł 35 258 000 EUR w porównaniu z 34 560 000 EUR w 2009 r.2, 
co stanowi wzrost o 2%,

Zarządzanie budżetem i finansami

1. uważa, że poziom wykonania budżetu pod względem środków na zobowiązania i 
środków na płatności dostarcza ważnych informacji umożliwiających organowi 
udzielającemu absolutorium ogólną ocenę osiągniętych wyników; stwierdza jednak, że 
w 2010 r. Agencja nie zawarła odpowiednich informacji w przedłożonych 
dokumentach; wzywa zatem Agencję do poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o dokładnym poziomie wykonania budżetu pod względem środków na 
zobowiązania i środków na płatności;

2. wnioskuje z ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji, że w roku budżetowym 
2010 całkowity poziom płatności Agencji wyniósł 38 898 533,88 EUR; 

Środki przeniesione

3. uznaje na podstawie ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji, że 12 809 
551,05 EUR ze środków na 2010 r. zostało przesuniętych na 2011 r.; przypomina 
Agencji, że jest to niezgodne z zasadą jednoroczności budżetu i może zostać 
ograniczone dzięki poprawnemu i należytemu programowaniu i monitorowaniu 

                                               
1Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 155.
2Dz.U. L 64 z 12.3.2010, s. 677.
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wdrażania budżetu w celu zminimalizowania przenoszenia środków; wzywa zatem 
Agencję do podjęcia w tym celu skutecznych działań;

4. stwierdza na podstawie ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji, że 
niewykorzystane środki na płatności przeniesione z poprzedniego roku wyniosły 585 
282,87 EUR; rozumie, że kwota ta jest niższa niż środki anulowane w 2009 r., tj. 693 
127,02 EUR; ponagla jednak Agencję do podjęcia konkretnych działań zapobiegających 
anulowaniu przenoszonych środków;

5. ubolewa, że Trybunał Obrachunkowy nie wspomina o przeniesionych i anulowanych 
środkach Agencji w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania 
finansowego Agencji za rok budżetowy 2010;

Procedury udzielania zamówień

6. ma wątpliwości, czy w odniesieniu do zamówień na usługi restauracyjne, porządkowe, 
ochroniarskie i umeblowanie udało się Agencji zapewnić maksymalną konkurencyjność 
i najlepszy stosunek jakości do ceny w ramach procedury udzielania zamówień 
publicznych, czy raczej Agencja faworyzowała wcześniejszych zleceniobiorców, mimo 
zmiany oficjalnej nazwy z upływem czasu;

7. wyraża ponadto zaniepokojenie w związku z zarzutami fikcyjnego zatrudnienia osób 
świadczących prywatne usługi wobec pewnych pracowników Agencji, a opłacanych 
przez Agencję;

8. wzywa Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) do bezzwłocznego zbadania umów 
zawartych przez Agencję na usługi restauracyjne, porządkowe, ochroniarskie i 
umeblowanie celem stwierdzenia, czy przygotowanie i opublikowanie zaproszenia do 
składania ofert, faza oceny i zarządzania umową odbyły się z poszanowaniem 
następujących zasad: maksymalnej konkurencyjności i najlepszego stosunku jakości do 
ceny oraz zbadania zarzutów fikcyjnego zatrudnienia, a także do poinformowania 
organu udzielającego absolutorium we właściwym trybie o wynikach kontroli 
Trybunału Obrachunkowego;

Zasoby ludzkie

9. stwierdza, ze Agencja dokonała zmian w procesie rekrutacyjnym zgodnie z uwagami 
zgłoszonymi przez organ udzielający absolutorium i Trybunał Obrachunkowy w celu 
zmierzenia się ze słabymi punktami w ogłoszeniach o wolnych miejscach pracy, 
dokumentowaniu decyzji komisji rekrutacyjnych, warunkach dopuszczania do rozmów 
kwalifikacyjnych oraz protokołów z tych rozmów; 

10. uznaje również na podstawie rocznego planu zarządzania, że Agencja wdrożyła 
strategię kadrową Europejskiej Agencji Środowiska, która przewiduje podstawy 
rozwoju personelu;

11. jest jednak zaniepokojony, że rekrutacja była w większości przeprowadzana we 
własnym zakresie; stwierdza, że mogło to być źródłem protekcji lub konfliktu 
interesów, bądź też mogło wywołać taką sytuację;

Strategia Agencji na lata 2009-2013
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12. z zadowoleniem przyjmuje łączne uwzględnienie personelu Agencji oraz działań w 
zakresie gospodarowania, kontroli jakości procesów, produktów i usług, usług 
administracyjnych i związanych z budynkami w ramach strategii Agencji na lata 2009-
2013;

13. wzywa Agencję do wyraźniejszego powiązania środków, zasobów i ich rezultatów;

Konflikt interesów

14. stwierdza, że do niedawna dyrektor wykonawczy Agencji, poza pracą w Agencji, był 
członkiem zarządu Earthwatch oraz członkiem europejskiej rady konsultacyjnej 
Worldwatch Europe – dwóch organizacji pozarządowych w dziedzinie środowiska;

15. jest poważnie zaniepokojony, że w 2010 r., podczas gdy dyrektor wykonawczy był 
nadal aktywnie zaangażowany w zarządzanie Earthwatch, niektórzy pracownicy, w tym 
dyrektor wykonawczy, wzięli udział w badaniach prowadzonych w ramach 5-10-
dniowych projektów w dziedzinie różnorodności biologicznej na Karaibach lub Morzu 
Śródziemnym, zarządzanych przez Earthwatch, oraz że Agencja wypłaciła tej 
organizacji pozarządowej ok. 2 000 EUR na jednego uczestnika; rozumie, że ta 
niedopuszczalna sytuacja powtórzyła się w 2011 r.;

16. wzywa Agencję i jej dyrektora wykonawczego do udzielenia Komisji Kontroli 
Budżetowej konkretnych informacji na temat tych wyjazdów i podania łącznej kwoty 
wypłaconej przez Europejską Agencję Środowiska organizacjom Earthwatch i 
Worldwatch w roku budżetowym 2009 i 2010;

17. uważa za niedopuszczalne, że po zakwestionowaniu wyjazdów przez Trybunał 
Obrachunkowy, zamiast zbadać zarzuty wobec dyrektora wykonawczego Agencji co do 
nadużycia funduszy i konfliktu interesów, uczestników – pracowników Agencji –
poproszono o sporządzenie notatek o użyteczności wyjazdów badawczych; przypomina 
Trybunałowi Obrachunkowemu o odpowiedzialności za kontrolowanie Agencji;

Wyniki

18. zauważa inicjatywę Agencji w zakresie regularnego przeprowadzania niezależnej oceny 
zewnętrznej na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1210/90 ustanawiającego Agencję 
oraz programu prac przyjętego przez Zarząd; stwierdza w szczególności, że kolejna 
ocena zostanie przeprowadzona w 2012 r. i będzie się koncentrować na wydajnym i 
skutecznym realizowaniu strategii zespołowej;

19. zauważa inicjatywę Agencji w zakresie badania osiąganych wyników przy pomocy 
wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemów zarządzania 
wewnętrznego pod kątem czterech aspektów – z perspektywy finansowej, z 
perspektywy klienta, biznesu oraz nauki i wzrostu;

20. w związku z komentarzami dotyczącymi rocznego planu gospodarowania Agencji, 
uznaje jej wysiłki podejmowane wraz z różnymi organami międzynarodowymi i 
unijnymi, Eionet oraz Komitetem Naukowym na rzecz utworzenia struktury 
wzajemnych powiązań umożliwiającej kontakty społeczności badawczej i naukowej, 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań, w szczególności informacji i 
danych, na szczeblu europejskim i krajowym w bardziej systematyczny sposób;
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21. dodatkowo stwierdza, że na wniosek organu udzielającego absolutorium w kontekście 
absolutorium za 2009 r. Agencja zintensyfikowała w 2011 r. wysiłki w celu dotarcia do 
szerokich kręgów społecznych i rozpoczęła realizację projektów pilotażowych przy 
wykorzystaniu mediów społecznych jako środka komunikacji z obywatelami;

22. wyraża jednak zaniepokojenie bardzo dużą liczbą sprawozdań i opracowań oraz innych 
powiązanych dokumentów Agencji; uważa, że można to interpretować jako brak 
zasadniczych i innowacyjnych działań Agencji i że w konsekwencji wkład finansowy 
Unii na rzecz Agencji zostanie nienależycie wykorzystany; wzywa zatem Agencję do 
natychmiastowego i szczegółowego poinformowania władzy budżetowej, w 
szczególności organu kontroli budżetowej, o:

- źródłach wykorzystywanych przez Agencję do sporządzania sprawozdań i 
opracowań oraz innych powiązanych dokumentów;

- ewentualnym uzasadnieniu wartości dodanej wnoszonej przez sprawozdania
Agencji w porównaniu ze sprawozdaniami na temat środowiska opracowanych 
przez inne organy;

- procesie weryfikacji danych – jeżeli ma zastosowanie – nadsyłanych przez państwa 
członkowskie, częstotliwości takiej weryfikacji, sposobie wykorzystywania przez 
Agencję danych nadsyłanych przez państwa członkowskie;

- łącznej liczbie naukowców odwiedzających, którzy prowadzili w ostatnich pięciu 
latach prace na terenie Agencji, i ich kwalifikacjach;

- kosztach przyjmowania takich osób.

Audyt wewnętrzny

23. uznaje, że w 2010 r. IAS zakończyła audyt „systemu zarządzania działaniami i ich 
monitorowania”, którego celem była ocena i dostarczenie gwarancji, że planowanie i 
monitorowanie działań Agencji są odpowiednie; w szczególności stwierdza, że IAS 
przedstawiła osiem zaleceń, z których sześć oceniono jako „ważne”, a dwa jako 
„pożądane”;

24. w związku z tym wzywa Agencję do:

- promowania wytycznych przewidujących cele i mierzalne wskaźniki w planowaniu 
i monitorowaniu postępów w ramach realizacji projektów,

- podziału kosztów według projektów,

- wspierania skuteczniejszego zarządzania projektami i procedurami przy 
sprawdzaniu i weryfikacji nowych danych wprowadzonych do systemu 
zarządzania działaniami;

25. dodatkowo wzywa Agencję do przyjęcia bez dalszej zwłoki środków w celu zmierzenia 
się ze słabymi punktami stwierdzonymi przez IAS podczas wcześniejszych audytów 
zarządzania jakością oraz zarządzania grantami w celu:
- opracowania list kontrolnych dla kontroli jakości i ich monitorowania pod kątem 

sprawozdań dotyczących wykazu gazów cieplarnianych,



PE473.990v01-00 12/14 PR\880653PL.doc

PL

- planowania, opisania i udokumentowania odnośnych kontroli jakości,

- zapewnienia nadzoru nad kontrolą jakości,

- przewidywania kwestii związanych z kontynuacją działalności,

- przeprowadzania kontroli na miejscu i weryfikacji grantów,

- monitorowania sposobu wdrażania grantów i działań następczych;

o
o o

26. zwraca uwagę na swoje zalecenia z poprzednich sprawozdań w sprawie absolutorium, o 
których mowa w załączniku do niniejszej rezolucji;

27. odnosi się w związku z tym do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu 
absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 
2012 r. w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.
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Załącznik
Zalecenia Parlamentu Europejskiego z minionych lat

Europejska 
Agencja 

Środowiska 2006 2007 2008 2009

Wyniki

nie dotyczy nie dotyczy

- wzywa Agencję do opracowania diachronicznej analizy 
operacji przeprowadzonych w tym roku i w poprzednich 
latach

- wzywa Agencję, aby w dalszym ciągu przeprowadzała 
co pięć lat niezależną ocenę zewnętrzną na podstawie 
rozporządzenia ustanawiającego Agencję oraz programu 
prac przyjętego przez Zarząd

- pozytywne tendencje: Agencja zbudowała rozwinięty 
zadaniowy system zarządzania, wieloletni program pracy, 
zrównoważoną kartę wyników wraz ze wskaźnikami oraz 
zintegrowany system kontroli zarządzania

- wzywa Agencję do porównania działań, które zostały 
przeprowadzone w ciągu roku, za który ma zostać udzielone 
absolutorium, z działaniami z poprzedniego roku 
budżetowego
- wzywa Agencję do priorytetowego potraktowania czterech 
kluczowych obszarów i zintensyfikowania działań na rzecz 
ich rozwoju
- zachęca Agencję do nieustawania w wysiłkach 
zmierzających do rozwinięcia metod komunikacji w celu 
zachęcania mediów do szerszego informowania o wynikach 
prowadzonych badań, gdyż takie środki mogą prowadzić do 
bardziej przejrzystych metod pracy i wzrostu 
zainteresowania obywateli pracami Agencji
- zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o 
przeprowadzenie kontroli wyników Agencji

Zarządzanie 
budżetem i 
finansami

- zasada jednoroczności budżetu nie 
była rygorystycznie stosowana: 
ponad 30% zobowiązań i 50% 
wydatków operacyjnych musiało 
zostać przeniesionych na kolejny rok

- słabe punkty w procedurze udzielania 
zamówień publicznych: bezpośrednie zlecenie 
usług bez poszanowania wymogów 
przewidzianych w rozporządzeniu 
finansowym, zawarcie szczegółowej umowy o 
świadczenie usług wbrew postanowieniom 
umowy ramowej
- nieprawidłowości w zarządzaniu umowami 
w sprawie przyznania dotacji (European Topic 
Centre)

nie dotyczy

- zachęca Agencję do umocnienia powiązań między 
budżetem a programem prac
- wyraża zaniepokojenie dokonywanymi przez Agencję 
przesunięciami w celu zwiększenia pozycji budżetu 
przeznaczonej na opłacenie czynszu za lokal Agencji w 
pierwszym kwartale 2010 r. i zaliczenie jej do budżetu za 
2009 r., gdyż jest to niezgodne z zasadą jednoroczności
- wzywa Agencję, aby informacje udzielane przez 
departamenty operacyjne na temat szacowanych łącznych 
wydatków operacyjnych były bardziej dokładne

Zasoby ludzkie nie dotyczy

- uchybienia w procesie rekrutacji: kandydaci, 
którzy nie spełniali kryteriów, zostali 
uwzględnieni przy dalszej ocenie, a kryteria 
wyłonienia najlepszych kandydatów 
zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną nie 
zostały udokumentowane

nie dotyczy

- wzywa Agencję do usunięcia niedociągnięć w procedurach 
rekrutacyjnych, które zagrażają przejrzystości tych procedur
- Trybunał Obrachunkowy stwierdził następujące 
uchybienia: w ogłoszeniu nie określono maksymalnej liczby 
kandydatów, którzy mieli się znaleźć na liście rezerwowej, 
pytania wykorzystane podczas testów pisemnych i rozmów 
kwalifikacyjnych nie zostały ustalone przed zapoznaniem się 
z kandydaturami, decyzje komisji rekrutacyjnej były 
niewystarczająco udokumentowane, protokoły były 
niekompletne, a warunki zaproszenia na rozmowę 
kwalifikacyjną i umieszczenia na liście rezerwowej nie 
zostały z góry ustalone
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Załącznik
Zalecenia Parlamentu Europejskiego z minionych lat

Europejska 
Agencja 

Środowiska
2006 2007 2008 2009

Audyt 
wewnętrzny

- wbrew zasadzie rozdzielenia 
obowiązków ci sami subdelegowani 
intendenci nie tylko przeprowadzali 
kontrole ex ante, ale również zarządzali 
prawami dostępu do systemu 
informatycznego do prowadzenia 
rachunkowości budżetowej

nie dotyczy

- wzywa Agencję do wypełnienia 17 z 27 zaleceń Służby 
Audytu Wewnętrznego dotyczących: utworzenia obiegu 
finansowego, promowania weryfikacji grantów/kontroli 
na miejscu oraz monitorowania i śledzenia wykonywania 
grantów oraz wdrażania norm kontroli wewnętrznej

- uznaje, że trzy zalecenia IAS są zgodne z wcześniejszymi 
zaleceniami z audytu i w dalszym ciągu nie zostały 
wdrożone; dotyczą one głównie stanowisk wrażliwych, 
kontroli/weryfikacji na miejscu lub grantów oraz obiegu 
finansowego i są uznawane za bardzo ważne


