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JAVASLATOK
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a
Költségvetési Ellenırzı Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló
indítványába foglalja bele a következı javaslatokat:
1. mindig is üdvözölte, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szakszerő,
megbízható és független módon nyújt információkat valamennyi uniós intézmény, a
tagállamok és a politikai döntéshozó szervek számára és a jövıben is ezt a szakmaiságot
várja majd az ügynökségtıl;
2. ismételten megjegyzi, hogy 2010-ben az Ügynökség kiemelt hangsúlyt helyezett a
globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelésre (GMES), a biológiai sokféleség
nemzetközi évére – például a zöld homlokzat projekt révén –, a „Szemmel tartani
Földünket” elnevezéső platformra és a környezet állapotáról szóló 2010. évi jelentésre
(SOER), ezáltal az európai jogalkotó és az európai költségvetési hatóság szándékai szerint
tematikusan használva fel az uniós támogatásokat;
3. ebbıl a szempontból a mentesítést az Európai Parlament által alkalmazott megfelelı
eszköznek tekinti az uniós támogatások megfelelı elköltésének értékelésére tényszerő és
érdemi érvek alapján; ebben az összefüggésben emlékeztet a jelenleg hatályos
szabályokra, azaz az Európai Közösségek tisztviselıinek személyzeti szabályzatára, az
Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeire, az Európai
Közösségekre alkalmazandó költségvetési rendeletre, az adott ügynökséget létrehozó
rendeletre, valamint az EKÜ-n belül létrehozott konkrét szakpolitikákra és eljárásokra;
4. határozott meggyızıdése, hogy a jelenleg hatályos szabályok be nem tartása esetén meg
kell tenni a szükséges lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben az ügynökségnek
cselekvési tervet kellene készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, és annak
végrehajtását az Európai Parlamentnek kellene felügyelnie, a lehetséges joghézagok
megszüntetése érdekében pedig az Európai Parlamentnek vagy az európai jogalkotónak a
jelenlegi szabályok módosításával kell kiküszöbölnie ezeket a problémákat;
5. alaposan megvizsgálta az EKÜ különbözı döntéshozatali szintjei, azaz az igazgatótanács
és az ügyvezetı igazgató, és a Költségvetési Ellenırzı Bizottság elıadója között a
mentesítés megadásának elhalasztásáról szóló, a plenáris ülésen meghozott határozat elıtt
és után folytatott kiterjedt és részletes levelezést;
6. ismételten hangsúlyozza azonban, hogy az Európai Számvevıszék nem tett különösebb
észrevételeket az ügynökség 2010. évi elszámolójával kapcsolatban, így a Számvevıszék
azt megbízhatónak, jogszerőnek és szabályszerőnek tartja;
7. rámutat arra, hogy az illetékes bizottság szoros kapcsolatban van az ügynökséggel, mivel
évente legalább egyszer eszmecserére hívja meg az ügyvezetı igazgatót, képviselıi közül
kapcsolattartó személyt jelölt ki és rendszeresen látogatásokat tesz az ügynökségnél;
megjegyzi, hogy a legutóbbi látogatásra 2011 szeptemberében került sor;
8. ebben az összefüggésben ismételten kéri az Ügynökséget, hogy folytassa kommunikációs
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módszereinek továbbfejlesztésére tett erıfeszítéseit annak érdekében, hogy a média még
nagyobb terjedelemben számoljon be a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos
tevékenységeirıl; sürgeti az ügynökséget, hogy a nyilvános vitákhoz dolgozzon ki további
innovatív kommunikációs technikákat;
9. hangsúlyozza, hogy az Ügynökségnek megfelelı kapcsolatokat kell kialakítania az
érdekelt felekkel és együtt kell mőködnie az olyan érintettekkel, mint a külsı szervezetek;
megjegyzi, hogy a hírnévvel kapcsolatos lehetséges kockázatok kizárása érdekében ezeket
a tevékenységeket nem kísérték megfelelı intézkedések és szabályok; ezért üdvözli az
igazgatótanács és az ügyvezetı igazgató kötelezettségvállalását, hogy megtegyék a
megfelelı lépéseket az ilyen kockázatok azonnali elhárítására;
10. üdvözli általánosságban az együttes nyilatkozattal kapcsolatos megállapodást és az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekkel kapcsolatos
közös megközelítését; emlékeztet arra, hogy a mentesítés szempontjából lényeges
bizonyos témákat már napirendre tőztek; úgy véli, hogy a közös megközelítéssel
kapcsolatos nyomon követésre vonatkozó ütemterv megfelelıen figyelembe veszi ezeket a
témákat;
11. úgy véli azonban, hogy az EKÜ számára adandó mentesítéssel kapcsolatos határozat nem
alapulhat további követelményeken, például OECD iránymutatásokon, amikor ezen
követelmények végrehajtását hivatalosan sem az uniós jogalkotó, sem az ügynökségen
belüli konkrét szabályozás nem írja elı az adott mentesítési idıszak során; felhívja az
uniós intézményeket, hogy vizsgálják meg, hogy célszerő-e további iránymutatásoknak az
összes európai intézményre és testületre vonatkozó lehetséges közös keretbe történı
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás;
12. álláspontja szerint a rendelkezésre álló információk alapján az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség ügyvezetı igazgatója számára megadható az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli
mentesítés.
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