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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година
(C7-0290/2013 – 2013/2212(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за 
околната среда за финансовата 2012 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година, придружен от 
отговорите на Агенцията1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–
0054/2014),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската 
мрежа за информация и наблюдение на околната среда4, и по-специално член 13 от 
него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

1 OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 106.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
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Съвета1, и по-специално член 108 от него, 

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-
0235/2014),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за 
околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 
2012 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, 
която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската 
агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури 
публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

1 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда 
за финансовата 2012 година
(C7-0290/2013 – 2013/2212(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за 
околната среда за финансовата 2012 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година, придружен от 
отговорите на Агенцията1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–
0054/2014),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската 
мрежа за информация и наблюдение на околната среда4, и по-специално член 13 от 
него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

1 OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 106.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
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Съвета1, и по-специално член 108 от него, 

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-
0235/2014),

1. одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за 
финансовата 2012 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния 
директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и 
Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз (серия L).

1 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от неговото решение относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година
(C7-0290/2013 – 2013/2212(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за 
околната среда за финансовата 2012 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година, придружен от 
отговорите на Агенцията1,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–
0054/2014),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности2, и по-специално член 185 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската 
мрежа за информация и наблюдение на околната среда4, и по-специално член 13 от 
него,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 
19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

1 OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 106.
2 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
5 ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
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Съвета1, и по-специално член 108 от него, 

– като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

– като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-
0235/2014),

A. като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за 
околната среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2012 
година възлиза на 41 700 000 EUR, което представлява увеличение от 1,25% спрямо 
2011 г.,

Б. като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията общата вноска на 
Съюза в бюджета ѝ за 2012 г. възлиза на 35 363 354,85 EUR, което представлява 
намаление от 0,23% спрямо 2011 г.,

В. като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2012 година са 
надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

1. приветства факта, че Агенцията е изпълнила всички действия, свързани с 
предишни коментари на Сметната палата; 

Бюджетно и финансово управление

2. отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2012 година са 
довели до равнище на изпълнение на бюджета от 99,19% и че процентът на 
изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,41%;

3. подчертава, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за 2012 г. представлява 
0,026% от общия бюджет на Съюза;

4. изразява съжаление, че за 2012 г. командировъчните разходи на изпълнителния 
директор на Агенцията са били значително по-високи от тези на изпълнителните 
директори на другите агенции; призовава Агенцията да предостави допълнителни 
обяснения за това положение на органа по освобождаване от отговорност в рамките 
на последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от 
отговорност за финансовата 2012 година;

Поети задължения и преноси

5. признава, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани 

1 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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съществени проблеми по отношение на равнището на преносите през 2012 г.; 
приветства Агенцията за спазването на принципа на ежегодност и за 
своевременното изпълнение на нейния бюджет;

Трансфери

6. отбелязва със задоволство, че според годишния отчет за дейността, както и според 
одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите 
през 2012 г. са останали в границите на финансовите правила; приветства 
Агенцията за нейното добро бюджетно планиране;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7. отбелязва, че за 2012 г. нито извадката от операции, нито други одитни 
констатации са довели до забележки относно процедурите за възлагане на 
обществени поръчки на Агенцията в годишния одитен доклад на Сметната палата;

8. отбелязва, че в своя годишен одитен доклад за 2012 г. Сметната палата не е 
направила забележки относно процедурите за набиране на персонал на Агенцията;

9. отбелязва, че към края на 2012 г. 131 от 136-те налични длъжности са били заети и 
че 86 договорно наети лица и командировани национални експерти са били наети 
от Агенцията; приветства по-високия процент заети длъжности в Агенцията в 
сравнение с 2011 г.;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

10. отбелязва, че Агенцията ще направи оценка за установяване на степента си на 
експозиция с цел да укрепи или допълни политиката си за предотвратяване и 
управление на конфликтите на интереси и с цел да направи оценка на нейното 
прилагане, мониторинг и отчитане през първото тримесечие на 2014 г. въз основа 
на насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликта на 
интереси в децентрализираните агенции на ЕС; призовава Агенцията да информира 
органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от оценката след 
изготвянето ѝ;

11. отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на 
Управителния съвет, членовете на научния комитет, изпълнителния директор и 
членовете на висшето ръководство не са публично достъпни; призовава Агенцията 
да коригира незабавно това положение;

12. отбелязва, че Агенцията е преразгледала политиката си за справяне с потенциални 
конфликти на интереси; взема под внимание, че предоставянето на съответните 
данни е част от задълженията на длъжностните лица и другите служители на 
Агенцията съгласно Правилника за длъжностните лица и условията за наемане на 
работа и че тази информация с публикува ясно на уебсайта на Агенцията; отбелязва 
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освен това, че освен подписването на декларация за поемане на ангажимент в 
началото на мандата на членовете на научния комитет, е необходимо също така 
ежегодно подписване на декларация за липса на конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

13. отбелязва със загриженост, че през 2012 г. Агенцията е отпуснала безвъзмездни 
средства по три основни програми за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 
на консорциуми, съставени от органи и институции за опазване на околната среда в 
Европа, организации на ООН и национални организации за опазване на околната 
среда; отбелязва, че общите разходи, свързани с отпускането на безвъзмездни 
средства през 2012 г., възлизат на 11 900 000 EUR, което представлява 27% от 
общите оперативни разходи; отбелязва, че, въпреки че предварителните проверки 
на Агенцията преди възстановяване на заявените от бенефициентите разходи се 
състоят от анализ по документи на заявленията за разходи, тя обикновено не 
получава от бенефициентите документи, които да обосновават допустимостта и 
точността на заявленията за разходи на служителите, които съставляват основната 
част от разходите; 

14. изразява съжаление, че съществуващите механизми за контрол могат да 
предоставят на ръководството на Агенцията само ограничена увереност по 
отношение на допустимостта и точността на заявените от бенефициентите разходи; 
счита, че нивото на увереност може да се увеличи значително чрез извършването 
на случаен принцип на проверки на подкрепящите документи за разходите на 
служителите и чрез обхващане на по-голям брой бенефициенти чрез проверки на 
място; призовава Агенцията да предприеме мерки в тази връзка и да докладва на 
органа по освобождаване от отговорност за своя напредък;

Резултати от дейността

15. изисква от Агенцията да съобщава по достъпен начин резултатите и въздействието 
от своята работа за европейските граждани, най-вече чрез своя уебсайт;

o

o o

16. по отношение на други забележки, придружаващи неговото решение за 
освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към 
своята резолюция от ... 2014 г.1 относно резултатите от дейността, финансовото 
управление и контрола на агенциите.

1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2014).
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година
(C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

Докладчик по становище: Юта Хауг

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че през 2012 г. наличните ресурси на Европейската агенция за околната 
среда са възлизали на 41 695 704 EUR, от които 36 309 240 EUR са предоставени от 
общия бюджет на ЕС; би желал да подчертае, че тази сума представлява 0,026% от 
общия бюджет на ЕС; приема за сведение, че 131 от 136-те бройки в щатното 
разписание са били заети към края на 2012 г. и че 86 договорно наети лица и 
командировани национални експерти са били наети от Агенцията; приветства по-
високия процент заети бройки в сравнение с 2011 г.; 

2. приветства факта, че Сметната палата счита операциите, свързани с годишните 
отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2012 година, за 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

3. отбелязва коментарите относно вътрешния контрол, направени от Сметната палата; 
в същото време отчита отговора на Агенцията; внимателно отбелязва, че Агенцията 
е съставила план за действие с цел предоставяне на разумна увереност във връзка 
със заявленията за разходи; приветства освен това решението за увеличаване на 
броя на проверките на място, за да се гарантира най-доброто управление във връзка 
с допустимостта и точността на разходите;

4. приветства изпълнението от страна на Агенцията на всички действия, свързани с 
предишни коментари на Палатата;



PE521.655v02-00 12/14 RR\1024262BG.doc

BG

5. препоръчва да се проучи дали решението за освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета следва да се основава на насоките на ОИСР за 
гарантиране на висококачествени и международно признати стандарти в областта 
на счетоводството, одита и разкриването на финансова информация; приканва 
европейските институции да възприемат и да се ангажират с въвеждането на 
насоките на ОИСР в обща рамка за всички европейски институции и органи, ако 
препоръката на оценката е такава;

6. изразява задоволство, че Агенцията е преразгледала политиката си за справяне с 
потенциални конфликти на интереси; взема под внимание, че предоставянето на 
съответните данни е част от задълженията на длъжностните лица и другите 
служители на Агенцията съгласно правилника за длъжностните лица и условията за 
наемане на работа, и че тази информация се публикува съвсем прозрачно на уеб 
страницата на Агенцията; отбелязва, че освен подписването на декларация за 
поемане на ангажимент в началото на мандата на членовете на научния комитет, е 
необходимо също така ежегодно подписване на декларация за липса на конфликт на 
интереси;

7. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2012 година.
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