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WSKAZÓWKI

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

1. zawsze odnosił się z zadowoleniem do profesjonalnego, niezawodnego i niezależnego 
dostarczania informacji przez Europejską Agencję Środowiska wszystkim instytucjom 
UE, państwom członkowskim UE i organom decyzyjnym oraz będzie oczekiwał takiego 
profesjonalizmu w przyszłości;

2. ponownie odnotowuje, że w 2010 r. Agencja położyła dodatkowy nacisk na zagadnienia 
Globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES), Międzynarodowego 
Roku Różnorodności Biologicznej (np. poprzez projekt „roślinnej fasady”), platformy Eye 
on Earth oraz sprawozdania o stanie środowiska (SOER) za 2010 r., wykorzystując 
dotacje UE w sposób tematyczny, zgodnie z zamierzeniem europejskiego prawodawcy 
i europejskiej władzy budżetowej;

3. uważa w związku z tym, że absolutorium stanowi dla Parlamentu Europejskiego ważny 
instrument oceny właściwego wydatkowania dotacji UE w oparciu o rzeczowe 
i merytoryczne argumenty; przypomina w tym kontekście o obowiązujących przepisach, 
tj. o regulaminie pracowniczym urzędników oraz warunkach zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich, o rozporządzeniu finansowym mającym 
zastosowanie do Wspólnot Europejskich, o rozporządzeniu ustanawiającym 
przedmiotową Agencję oraz o szczególnych strategiach politycznych i procedurach 
ustanowionych w tejże Agencji;

4. jest głęboko przekonany, że należy podjąć niezbędne kroki w razie wystąpienia 
przypadków nieprzestrzegania obowiązujących przepisów; uważa, że w takich 
przypadkach Agencja musi sporządzić plan działania w celu zaradzenia 
nieprawidłowościom, a jego wdrażanie powinno być monitorowane przez Parlament 
Europejski, oraz że Parlament Europejski lub europejski prawodawca musi zająć się tymi 
problemami, zmieniając obowiązujące przepisy i rozporządzenia, tak aby wyeliminować 
ewentualne luki;

5. przyjął z uwagą obszerną i szczegółową korespondencję między różnymi szczeblami 
decyzyjnymi Agencji, tj. Zarządem i dyrektor wykonawczą, a sprawozdawczynią komisji 
CONT, zarówno przed podjętą na posiedzeniu plenarnym decyzją o odroczeniu udzielenia 
absolutorium, jak i w jej następstwie;

6. ponownie stwierdza jednak, że Europejski Trybunał Obrachunkowy nie poczynił 
szczególnych uwag w odniesieniu do sprawozdania finansowego Agencji za 2010 r., 
w związku z czym ETO uznaje je za wiarygodne, zgodne z prawem i prawidłowe;

7. zaznacza, że komisja przedmiotowo właściwa utrzymuje bliski kontakt z Agencją: 
przynajmniej raz do roku zaprasza jej dyrektor wykonawczą do wymiany poglądów, 
a także wyznaczyła spośród swoich członków osobę kontaktową i regularnie wizytuje 
Agencję; zauważa, że ostatnia wizyta miała miejsce we wrześniu 2011 r.;
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8. w związku z powyższym wielokrotnie powtarzał, że Agencja powinna kontynuować 
wysiłki w zakresie dalszego rozwoju metod komunikacji w celu zwrócenia większej 
uwagi mediów na wyniki swoich badań nad istotnymi zagadnieniami dotyczącymi 
środowiska; zachęca Agencję do rozwoju dalszych innowacyjnych technik komunikacji, 
aby pobudzać debatę publiczną; 

9. podkreśla, że Agencja jest zobowiązana do nawiązywania odpowiednich kontaktów 
z zainteresowanymi stronami i do współpracy z takimi podmiotami jak zewnętrzne 
organizacje; zauważa, że działaniom tym nie towarzyszyły odnośne środki i przepisy 
dążące do wykluczenia ewentualnego zagrożenia dla reputacji Agencji; przyjmuje zatem 
z zadowoleniem zobowiązanie Zarządu i dyrektor wykonawczej do podjęcia 
odpowiednich kroków w celu natychmiastowego wyeliminowania takiego ryzyka; 

10. w ogólnym kontekście przyjmuje z zadowoleniem porozumienie dotyczące wspólnego 
oświadczenia i wspólnego podejścia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 
agencji zdecentralizowanych; przypomina, że podniesiono pewne aspekty mające 
znaczenie dla absolutorium i zajęto się nimi; wierzy, że w programie działania 
nawiązującym do wspólnego podejścia kwestie te zostaną należycie uwzględnione;

11. uważa, że decyzji o udzieleniu absolutorium Europejskiej Agencji Środowiska nie można 
opierać na dodatkowych wymogach, np. wytycznych OECD, jeżeli ich wdrażanie nie było 
oficjalnie wymagane ani przez unijnego prawodawcę, ani w ramach szczególnych ustaleń 
w Agencji podczas odnośnej procedury udzielania absolutorium; zwraca się do instytucji 
europejskich o zbadanie, czy wskazane byłoby ujęcie dodatkowych wytycznych oraz 
zobowiązanie do ich przestrzegania w ewentualnych wspólnych ramach dla wszystkich 
instytucji i organów europejskich; 

12. jest zdania, że w oparciu o obecnie dostępne informacje można udzielić dyrektor 
wykonawczej Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu 
Agencji za rok 2010.


