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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. a apreciat întotdeauna furnizarea de informații de specialitate, independente și fiabile de 
către Agenția Europeană de Mediu (AEM) pentru toate instituțiile UE, statele membre ale 
UE și organismele decizionale și se așteaptă la un nivel similar de profesionalism în viitor;

2. subliniază din nou faptul că, în 2010, Agenția s-a concentrat în mai mare măsură asupra 
unor aspecte precum Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES), Anul 
internațional al biodiversității - prin intermediul proiectului „Green Facade”, platforma 
Eye on Earth și Raportul privind starea mediului în 2010, utilizând astfel fondurile 
acordate de Uniune în modul tematic prevăzut de legiuitorul european și de autoritatea 
bugetară europeană;

3. consideră, în acest sens că descărcarea de gestiune este un instrument adecvat de care 
dispune Parlamentul European pentru a evalua, pe argumente faptice și substanțiale, dacă 
fondurile UE sunt cheltuite în mod adecvat; reamintește, în acest context, normele în 
vigoare, respectiv Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 
Comunităților Europene, Regulamentul financiar aplicabil Comunităților Europene, 
regulamentul de înființare al Agenției și politicile și procedurile specifice stabilite de către 
aceasta;

4. își manifestă convingerea cu privire la necesitatea luării de măsuri în cazul constatării 
nerespectării normelor în vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, agenția în cauză 
trebuie să elaboreze un plan de acțiune prin care să remedieze deficiențele, iar aplicarea sa 
ar trebui monitorizată de Parlamentul European, iar problemele identificate trebuie 
rezolvate fie de Parlamentul European, fie de legiuitorul european, prin modificarea 
normelor și a reglementărilor în vigoare, pentru a se elimina astfel eventualele breșe;

5. a luat act cu atenție de corespondența importantă și detaliată dintre diversele niveluri de 
decizie din cadrul AEM, respectiv Consiliul de administrație și directorul executiv, și 
raportorul comisiei CONT înainte și după decizia ședinței plenare de a amâna acordarea 
descărcării de gestiune;

6. reamintește, însă, că Curtea de Conturi Europeană nu a formulat observații speciale cu 
privire la conturile Agenției pentru 2010, pe care, prin urmare, le consideră drept fiabile și 
conforme cu legile și cu reglementările în vigoare;

7. subliniază faptul că comisia competentă în fond este în strâns contact cu Agenția, de 
exemplu invitându-l pe directorul executiv pentru un schimb de vederi cel puțin o dată pe 
an, numind ca persoană de contact unul din membrii comisiei sau vizitând Agenția 
periodic; reamintește că ultima vizită a avut loc în septembrie 2011;

8. a solicitat în mod repetat Agenției, în acest context, să-și continue eforturile de dezvoltare 
a metodelor sale de comunicare pentru a-și asigura o acoperire mai vastă de către mass-
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media a concluziilor sale cu privire la aspecte importante privind mediul; încurajează 
Agenția să dezvolte în continuare tehnici inovative de comunicare pentru a stimula 
dezbaterea publică; 

9. subliniază că Agenția trebuie să stabilească contacte adecvate cu părțile interesate și să 
coopereze cu acestea, de exemplu cu organizațiile externe; constată că aceste activități nu 
au fost însoțite de măsurile și normele necesare pentru a elimina orice risc la adresa 
reputației sale; salută, prin urmare, angajamentul asumat de Consiliul de administrație și 
de directorul executiv de a lua măsurile necesare pentru eliminarea imediată a 
respectivelor riscuri; 

10. salută, în context general, acordul convenit cu privire la declarația comună și la Abordarea 
comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile 
descentralizate; reamintește că anumite elemente ce prezintă importanță pentru 
descărcarea de gestiune au fost abordate și reținute; se așteaptă ca foaia de parcurs privind 
acțiunile ulterioare în cadrul Abordării comune va ține cont pe deplin de aceste aspecte;

11. consideră că decizia de acordare a descărcării de gestiune pentru AEM nu se poate baza pe 
cerințe suplimentare, cum ar fi orientările OCDE, având în vedere că aplicarea 
respectivelor cerințe nu a fost nici cerută în mod oficial de legiuitorul UE și nici de 
aranjamente specifice în cadrul Agenției pe durata respectivei proceduri de descărcare de 
gestiune; invită instituțiile europene să analizeze dacă este oportună integrarea și asumarea 
unor orientări suplimentare într-un potențial cadru comun pentru toate instituțiile și 
organismele europene; 

12. consideră, pe baza informațiilor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al 
Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AEM 
aferent exercițiului financiar 2010.


