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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on alati tundnud heameelt Euroopa Keskkonnaameti (EEA) poolt kõigile ELi 
institutsioonidele, liikmesriikidele ja poliitikat kujundavatele organitele pakutava 
professionaalse, usaldusväärse ja sõltumatu teabe üle ning eeldab sellist professionaalsust 
ka tulevikus;

2. märgib jälle, et amet pööras 2010. aastal erilist tähelepanu ülemaailmsele keskkonna- ja 
turvaseirele (GMES), rahvusvahelise elurikkuse aastale, nt ameti hoone fassaadi 
taimeseina projekti kaudu, Eye-on-Earth platvormile ja 2010. aasta keskkonnaseisundi 
aruandele, kasutades seeläbi ELi toetust temaatiliselt liidu seadusandja ja eelarvepädevate 
institutsioonide poolt ette nähtud viisil;

3. peab sellega seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Parlamendi jaoks 
sobivaks vahendiks ELi toetuse nõuetekohase kasutamise hindamisel, tuginedes faktidele 
ja sisulistele argumentidele; tuletab sellega seoses meelde kehtivaid eeskirju, s.t Euroopa 
Liidu ametnike personalieeskirju ning liidu muude teenistujate teenistustingimusi, 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, asjaomase ameti 
asutamismäärust ning ameti kehtestatud konkreetset poliitikat ja menetlusi;

4. on kindlalt veendunud, et juhul, kui kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta vajalikke 
meetmeid; on veendunud, et sellisel juhul peab amet koostama puuduste kõrvaldamiseks 
tegevuskava ja Euroopa Parlament peaks teostama selle elluviimise üle järelevalvet ning 
kas Euroopa Parlament või liidu seadusandja peab kehtivate eeskirjade ja määruste 
muutmise kaudu asjaomaste probleemidega tegelema, et võimalikud lüngad kõrvaldada;

5. on võtnud tähelepanelikult teadmiseks EEA otsuste tegemise eri tasandite (s.t 
haldusnõukogu ja tegevdirektori) ning eelarvekontrollikomisjoni raportööri vahelise 
ulatusliku ja üksikasjaliku kirjavahetuse enne ja pärast täiskogu otsust lükata eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine edasi;

6. kordab siiski, et kontrollikoda ei teinud ameti 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande 
kohta erimärkusi ning seetõttu peab kontrollikoda asjaomast aruannet usaldusväärseks, 
seaduslikuks ja korrektseks;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et vastutav parlamendikomisjon on ametiga tihedas kontaktis, 
kutsudes tegevdirektorit vähemalt kord aastas arvamuste vahetusele, olles määranud oma 
liikmete seast kontaktisiku ja külastades ametit regulaarselt; märgib, et viimane külastus 
toimus 2011. aasta septembris;

8. on sellega seoses samuti korduvalt nõudnud, et amet jätkaks pingutusi 
teavitamismeetodite edasiarendamiseks, et saada oma oluliste keskkonnateemadega 
seotud uuringute tulemustele suuremat meediakajastust; ergutab ametit arendama edasi 
uuenduslikke kommunikatsioonitehnoloogiaid, et anda ainest avalikuks aruteluks;
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9. rõhutab, et ametilt nõutakse asjakohaste kontaktide loomist huvitatud pooltega ja koostöö 
tegemist selliste sidusrühmadega nagu välisorganisatsioonid; märgib, et selle tegevusega 
ei ole kaasnenud asjakohased meetmed ja eeskirjad mainega seotud võimaliku riski 
välistamiseks; tunneb seetõttu heameelt haldusnõukogu ja tegevdirektori lubaduse üle 
võtta asjakohaseid meetmeid kõnealuste riskide koheseks välistamiseks;

10. tunneb üldjoontes heameelt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse ning 
ühise lähenemisviisi üle detsentraliseeritud asutuste suhtes; tuletab meelde, et käsitletud 
on teatavaid eelarve täitmisele heakskiidu andmise jaoks olulisi aspekte; on veendunud, et 
tegevuskavas ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta võetakse kõnealuseid küsimusi 
nõuetekohaselt arvesse;

11. on veendunud, et EEA eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ei tohi 
põhineda täiendavatel nõuetel, nt OECD suunistel, kui nende nõuete rakendamist ei ole 
ametlikult nõutud ei liidu seadusandja poolt ega ka ametis asjaomase eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ajal kehtiva konkreetse korraga; palub ELi institutsioonidel
uurida, kas on soovitatav lisada kõigi ELi institutsioonide ja asutuste võimalikku ühisesse 
raamistikku täiendavaid suuniseid ja neid järgida;

12. on olemasoleva teabe põhjal seisukohal, et Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori 
tegevusele ameti 2010. aasta eelarve täitmisel võib nüüd anda heakskiidu.


