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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че през 2012 г. наличните ресурси на Европейската агенция за 
околната среда са възлизали на 41 695 704 EUR, от които 36 309 240 EUR са 
предоставени от общия бюджет на ЕС;. приема за сведение, че 131 от 136-те налични 
длъжности са били заети до края на 2012 г. и че 86 договорно наети лица и 
командировани национални експерти са били наети от Агенцията; отбелязва по-
високия процент заети длъжности в сравнение с 2011 г.; 

2. приветства факта, че Сметната палата счита операциите, свързани с годишните 
отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година, за 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

3. отбелязва забележката относно вътрешния контрол, направена от Сметната 
палата; в същото време отчита отговора на Агенцията; внимателно отбелязва, че 
Агенцията е съставила план за действие с цел осигуряване на разумна гаранция за 
отчетите за разходи; приветства освен това решението за увеличаване на броя на 
проверките на място, за да се гарантира най-доброто управление във връзка с 
допустимостта и точността на разходите;

4. приветства изпълнението от страна на Агенцията на всички действия, свързани с 
предишни забележки на Палатата;

5. изразява задоволство, че Агенцията е преразгледала политиката си за справяне с 
потенциални конфликти на интереси;  отбелязва, че съответните подробности са част от 
задълженията на длъжностните лица и другите служители на Агенцията съгласно 
правилника за длъжностните лица и условията за работа, информация представена 
съвсем прозрачно на уеб страницата на Агенцията; отбелязва, че освен подписването на 
декларация за поемане на ангажимент в началото на мандата на членовете на научния 
комитет, е необходимо също така ежегодно подписване на декларация за липса на 
конфликт на интереси;

6. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2012 година. 


