
PA\909718LT.doc PE494.536v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2011/2217(DEC)

18.7.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(C7-0278/2011 - 2011/2217(DEC))

Nuomonės referentė: Jutta Haug



PE494.536v01-00 2/4 PA\909718LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\909718LT.doc 3/4 PE494.536v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. visada teigiamai vertino tai, kad Europos aplinkos agentūra (EAA) profesionaliai, 
nepriklausomai ir patikimai teikia informaciją visoms ES institucijoms, ES valstybėms 
narėms ir politinius sprendimus priimančioms įstaigoms ir tikisi, kad ji ir ateityje veiks 
taip pat profesionaliai;

2. dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. agentūra ypatingą dėmesį skyrė Globaliai 
aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemai (GMES), tarptautiniams biologinės įvairovės 
metams, pvz., vykdydama projektą „Žaliasis fasadas“, platformai „Žvilgsnis į Žemę“ 
(„Eye on Earth“) ir 2010 m. aplinkos būklės ataskaitai, taigi ES subsidijos buvo 
naudojamos pagal temas, taip, kaip numatė Sąjungos teisės aktų leidėjas ir Europos 
biudžeto valdymo institucija;

3. atsižvelgdamas į tai, mano, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra veiksminga Europos 
Parlamento priemonė skirta vertinti, ar tinkamai naudojamos ES subsidijos, remiantis 
faktiniais ir svariais argumentais; atsižvelgdamas į tai primena galiojančias taisykles, t. y. 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, 
Europos Bendrijoms taikomą finansinį reglamentą, atitinkamos agentūros steigimo
reglamentą ir EAA nustatytą konkrečią politiką ir procedūras;

4. yra tvirtai įsitikinęs, kad tais atvejais, kai nebuvo laikomasi galiojančių taisyklių, turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų; mano, kad tokiais atvejais agentūra, siekdama pašalinti 
trūkumus, turi parengti veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų prižiūrėti Europos 
Parlamentas, o Europos Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas turi 
spręsti tokias problemas keisdamas galiojančias taisykles ir reglamentus, kad būtų 
pašalintos galimos spragos;

5. atidžiai išnagrinėjo ilgą ir išsamų EAA skirtingų lygių sprendimus priimančių subjektų, t. 
y. jos valdančiosios tarybos ir vykdomojo direktoriaus, ir CONT komiteto pranešėjo 
susirašinėjimą iki to laiko, kai per plenarinį posėdį priimtas sprendimas atidėti biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą, ir jį priėmus;

6. vis dėlto primena, kad Europos Audito Rūmai nepateikė konkrečių pastabų dėl 2010 m. 
agentūros sąskaitų, taigi EAR jas laiko patikimomis, teisėtomis ir tvarkingomis;

7. nurodo, kad atsakingas komitetas palaiko glaudžius ryšius su agentūra: bent kartą metuose 
kviečia jos vykdomąjį direktorių keistis nuomonėmis, iš komiteto narių paskyrė asmenį 
ryšiams palaikyti ir reguliariai lankosi agentūroje; primena, kad paskutinis toks 
apsilankymas vyko 2011 m. rugsėjo mėn.;

8. ne vieną kartą ragino agentūrą toliau stengtis tobulinti komunikacijos metodus siekiant, 
kad jos gautus su svarbiais aplinkos klausimais susijusius duomenis dažniau pateiktų 
žiniasklaida; ragina agentūrą toliau ieškoti naujoviškų komunikacijos priemonių siekiant 
paskatinti visuomenę diskutuoti; 
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9. pabrėžia, kad reikalaujama, jog agentūra užmegztų tinkamus nuolatinius ryšius su 
suinteresuotomis šalimis ir bendradarbiautų su suinteresuotais subjektais, pvz., su išorės 
organizacijomis; atkreipia dėmesį į tai, jog ši veikla nebuvo papildyta atitinkamomis 
priemonėmis ir taisyklėmis siekiant, kad išvengti pavojaus reputacijai; taigi teigiamai 
vertina valdančiosios tarybos ir vykdomojo direktoriaus įsipareigojimą imtis tinkamų 
veiksmų siekiant nedelsiant pašalinti tokį pavojų; 

10. iš esmės teigiamai vertina susitarimą dėl Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras; primena, kad į kai 
kuriuos biudžeto įvykdymo patvirtinimui svarbius klausimus jau atsižvelgta ir imtasi juos 
spręsti; mano, kad pagal Bendrą požiūrį priimtose gairėse bus tinkamai atsižvelgta į šiuos 
klausimus;

11. mano, kad sprendimas dėl EAA biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti priimamas 
remiantis papildomais reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes nei ES teisės aktų leidėjas 
oficialiai reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų taisykles, kurios nustatytos per 
atitinkamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina Europos Sąjungos institucijas išnagrinėti, ar 
patartina įtraukti papildomas gaires į galimą bendrą visų ES institucijų ir organų veiklos 
reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų laikytis; 

12. remdamasis turima informacija mano, kad Europos aplinkos agentūros vykdomajam 
direktoriui gali būti suteiktas Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimas.


