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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO 

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo 

(2017/2159(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų galutines 

metines finansines ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 

finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymu1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario ... d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Tarnyba įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (00000/2018 – C8-0000/2018), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 

ypač į jo 208 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 178/2002 nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, 

įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais 

susijusias procedūras4, ir ypač į jo 44 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 

straipsnyje5, ypač į jo 108 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0000/2018), 

1. patvirtina Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2016 

finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Europos maisto 

                                                 
1 OL C 417, 2017 12 6, p. 115. 
2 OL C 417, 2017 12 6, p. 115. 
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
4 OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 
5 OL L 328, 2013 12 7, p. 42. 
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saugos tarnybos vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Tarnybos 2016 finansinių 

metų biudžetas įvykdytas, priėmimą; 

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 

Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito 

Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

(L serijoje). 
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO 

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo 

(2017/2159(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų galutines 

metines finansines ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 

finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymu1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario ... d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Tarnyba įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (00000/2018 – C8-0000/2018), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 

ypač į jo 208 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 178/2002 nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, 

įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais 

susijusias procedūras4, ir ypač į jo 44 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 

straipsnyje5, ypač į jo 108 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0000/2018), 

1. pritaria Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui / 

atideda Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymą; 

                                                 
1 OL C 417, 2017 12 6, p. 115. 
2 OL C 417, 2017 12 6, p. 115. 
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
4 OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 
5 OL L 328, 2013 12 7, p. 42. 
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2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam 

direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos 

tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį 

(2017/2159(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0000/2018), 

A. kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą 

tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų 

demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais 

grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių 

valdymą; 

B. kadangi, remiantis Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pajamų ir išlaidų 

suvestine1, galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 79 492 944 EUR, t. y. 

1,10 proc. mažesnis; kadangi visą Tarnybos biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto; 

C. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos maisto saugos 

tarnybos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie 

gavo pakankamą patikinimą, jog Tarnybos metinės finansinės ataskaitos yra patikimos 

ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; 

Biudžeto ir finansų valdymas 

1. su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto 

stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 0,19 proc. didesnis, palyginti 

su 2015 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89,66 proc., 

t. y. 0,45 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.; 

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį 

2. pažymi, kad perkėlimai iš 2016 į 2017 m. siekė 8 200 000 EUR ir buvo daugiausia 

susiję su infrastruktūra ir operacijomis; 

3. pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai pagrįsti 

agentūrų veiklos programų daugiamečiu pobūdžiu ir jais nebūtinai atskleidžiami 

biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumai, be to, kartais jie atitinka metinio 

periodiškumo principą, ypač jeigu yra suplanuoti iš anksto ir apie juos pranešta Audito 

Rūmams; 

                                                 
1 OL C 443, 2016 11 29, p. 15. 
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Darbuotojų politika 

4. atkreipia dėmesį, kad 2016 m. Tarnybos etatų plane 2 proc. sumažintas etatų skaičius, 

t. y. panaikinti septyni etatai, todėl Tarnyba turėjo labiau stengtis nustatyti 

veiksmingesnes ir efektyvesnes procedūras; pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. iš 470 

laisvų etatų buvo užimta 450, įskaitant pareigūnus, laikinai priimtus tarnautojus, 

sutartininkus ir deleguotuosius nacionalinius ekspertus; 

5. remdamasis etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimta 320 etatų (iš 

330 pagal Sąjungos biudžetą leistinų etatų), palyginti su 327 etatais 2015 m.; 

6. susirūpinęs pažymi, kad atsižvelgiant į visas 2017 m. rugpjūčio 1 d. užimtas pareigybes 

lyčių santykis yra toks: 60,7 proc. šių pareigų eina moterys, o 39,3 proc. – vyrai; taip pat 

pažymi, kad kalbant apie vadovaujamas pareigas (vyresniojo vadovo ir valdybos narių) 

lyčių santykis yra toks: 75 proc. šių pareigų eina vyrai, o 25 proc. – moterys; ragina 

Tarnybą imtis visų įmanomų priemonių siekiant užtikrinti labiau lyčių požiūriu 

subalansuotą darbuotojų sudėtį, visų pirma vadovaujamų pareigų lygmeniu; 

7. su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba vykdė veiklą siekdama optimizuoti darbo 

procesus, kad būtų naudojama mažiau išteklių; tačiau pripažįsta, kad nustatyta išteklių 

stoka, kaip apskaičiuota, per ateinančius trejus metus padidės iki maždaug 20 etato 

ekvivalentų per metus, o tai priklausys nuo to, kad etatų plane ir toliau bus mažinamas 

etatų skaičius (2017 m. jis sumažintas 2 proc., o 2018 m. bus mažinamas 1 proc.), be to, 

darbo krūvis, kaip tikimasi, ir toliau didės, nes vykdant tam tikrą pagrindinę veiklą 

atsiras naujų užduočių, pavyzdžiui, naujų maisto produktų, pesticidų ir augalų kenkėjų 

skirstymas į kategorijas ir priežiūra; 

8. pažymi, kad 2016 m. vidutinė Tarnybos darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų 

trukmė buvo 7,4 dienos; palankiai vertina tai, kad Tarnyba rengė darbuotojų 

išvažiuojamąjį posėdį, su sveikata ir sauga susijusių klausimų dienas ir gerovės 

užtikrinimo veiklą; ragina Tarnybą kviesti dar daugiau darbuotojų dalyvauti šioje 

veikloje; 

9. su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. birželio mėn. Tarnyba priėmė politiką asmens 

orumo apsaugos ir kovos su psichologiniu ir seksualiniu priekabiavimu srityse, taip pat 

rengė darbuotojams privalomus kursus ir metinį informacinį susitikimą, kuriame 

darbuotojai galėjo užduoti klausimų ir susipažinti su konkrečiais atvejų tyrimais ir 

veiksmų planais; 

10. su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. nebuvo pranešta apie jokius priekabiavimo 

atvejus, tokie atvejai nebuvo nagrinėjami ir dėl jų nebuvo kreiptasi į teismą; 

11. pažymi, kad Tarnyba neturi jokių tarnybinių transporto priemonių; 

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija 

12. pažymi, kad 2017 m. birželio 21 d. Tarnybos valdančioji taryba, siekdama užtikrinti 

visų jos mokslinėje veikloje dalyvaujančių specialistų nepriklausomumą, priėmė naują 

nepriklausomumo politiką; pažymi, kad naujoji politika apima naują interesų konflikto 

apibrėžtį, išsamų veiklos pertraukos taisyklių rinkinį ir ekspertams taikomą reikalavimą 
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deklaruoti metinių pajamų, gautų iš bet kokios organizacijos, įstaigos ar įmonės, kurios 

veikla patenka į Tarnybos veiklos sritis, dalį; be to, pažymi, kad Tarnyba nustatė 

finansinėms investicijoms į verslo subjektus, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję 

su Tarnybos veiklos rezultatais, besąlygiškai taikomus apribojimus; pažymi, kad tokie 

interesai laikomi nesuderinamais su bet kokiu Tarnybos mokslinio komiteto, mokslinių 

grupių ar darbo grupių nario arba tarpusavio peržiūrai skirtų posėdžių dalyvio 

dalyvavimu; 

13. su pasitenkinimu pažymi, kad funkcija, kuria užtikrinama centralizuota konkurencinių 

interesų valdymo priežiūra, Tarnybos teisės ir reglamentavimo reikalų skyriuje pradėta 

visapusiškai naudotis 2016 m.; be to, pažymi, kad 2017 m. pabaigoje planuojama 

priimti naujas konkurencinių interesų valdymo įgyvendinimo taisykles; ragina Tarnybą 

teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių taisyklių įgyvendinimo ataskaitas; 

14. pažymi, kad 2016 m. iš darbo išėjo 17 pagal sutartis dirbusių Tarnybos darbuotojų ir 

kad dviem iš šių atvejų buvo taikomi apribojimai siekiant neleisti asmenims tapti 

Tarnybos ir savo naujo darbdavio tarpininkais ir vykdyti lobistinės ir su nebaigtomis 

Tarnybos bylomis susijusios veiklos; 

15. pripažįsta, kad Tarnyba toliau įgyvendina savo 2014 m. taisykles dėl interesų 

deklaracijų ir kaip praėjusiais metais tvarko 7 000–8 000 interesų deklaracijų duomenis; 

su pasitenkinimu pažymi, kad savo metinėje veiklos ataskaitoje Tarnyba skelbia savo 

atitikties ir teisingumo patikrų rezultatus; 

16. pažymi, kad 2016 m. sausio mėn. Tarnyba priėmė informatorių pateiktų skundų 

nagrinėjimo standartines veiklos procedūras; 

17. remdamasis Tarnybos atsakymu pripažįsta, kad šiuo metu rengiamos pavyzdinės 

Sąjungos agentūroms taikytinos taisyklės dėl informavimo apie pažeidimą gairių ir kad 

kai tik Komisija Sąjungos agentūroms oficialiai duos savo sutikimą (tikimasi, kad tai 

bus iki 2017 m. pabaigos), Tarnyba toliau sieks, kad šios taisyklės būtų oficialiai 

patvirtintos; ragina Tarnybą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių gairių 

priėmimo ir įgyvendinimo ataskaitas; 

18. pažymi, kad 2016 m. Tarnyba gavo 99 naujus prašymus susipažinti su dokumentais (o 

nagrinėjo 118 prašymų); 23 iš šių prašymų pateikėjų Tarnyba leido išsamiai susipažinti 

su dokumentais, 76 prašymų pateikėjams – tik iš dalies susipažinti su dokumentais, o 19 

prašymų pateikėjų su dokumentais susipažinti neleista; 

19. pažymi, kad iš 118 pirminių paraiškų, kurias Tarnyba nagrinėjo 2016 m., 26 

pareiškėjams su dokumentais susipažinti neleista arba leista su jais iš dalies susipažinti 

dėl privatumo apsaugos ir asmens neliečiamumo, 40 pareiškėjų – dėl komercinių 

interesų apsaugos, 18 pareiškėjų – dėl to, kad dar nebuvo priimta jokio sprendimo, o 

vienam pareiškėjui – dėl teismo proceso ir teisinių konsultacijų apsaugos; tikisi, kad 

Tarnyba, nuspręsdama apriboti galimybę susipažinti su dokumentais dėl komercinių 

interesų apsaugos, taip pat labai rimtai atsižvelgs į piliečių interesus išlaikyti aukštus 

maisto saugos ir sveikatos apsaugos standartus; 

20. pažymi, kad Europos Parlamento narių grupė pateikė ieškinį prieš Tarnybą dėl to, kad 

buvo apribota galimybė susipažinti su glifosato bylos dokumentais; ragina Tarnybą 
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nedelsiant visiškai įgyvendinti teismo sprendimą, kai tik jis bus žinomas; 

Rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas 

21. palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Tarnybos nurodytus laimėjimus, būtent: 

– įgyvendinta 2020 m. strategija, kuria daugiausia dėmesio skirta pagrindiniams 

rezultatams ir kuri grindžiama išsamiu veiklos rezultatų planu, taip pat parengti išsamūs 

planavimo ir programavimo dokumentai; 

– įgyvendintos skaidrumo ir dalyvavimo skatinimo priemonės, pavyzdžiui, skaidrumo ir 

dalyvavimo vertinant riziką projektas, pradėtas taikyti naujas požiūris į suinteresuotųjų 

subjektų dalyvavimą ir paskelbtas EFSA leidinys, kuriuo užtikrinama veiksminga 

mokslinių rezultatų sklaida ir suteikiama galimybė susipažinti su Tarnybos rizikos 

vertinimo rezultatais; 

– atvirųjų duomenų ir priemonių, skirtų duomenims rinkti, įgyvendinimas pristatytas 

platesnei rizikos vertinimo bendruomenei; 

Vidaus kontrolė 

22. pažymi, kad Tarnybos vidaus audito skyrius atliko patikinimo ir kitas specialias 

užduotis, numatytas Tarnybos audito komiteto patvirtintame metiniame audito plane; 

pažymi, kad audito užduotys apėmė bendrojo valdymo auditą siekiant patikrinti 

ekspertų vaidmenį priimant mokslinius sprendimus, kaupiamosios apskaitos prieigos 

teisių vartotojams patvirtinimą, dviejų ataskaitų dėl tolesnių veiksmų neužbaigus audito 

rengimą ir Vidaus audito skyriaus, Vidaus audito tarnybos ir Audito Rūmų 

rekomendacijų teikimą; 

23. pažymi, kad, Vidaus audito skyriaus nuomone, Tarnybos taikoma vidaus kontrolės 

sistema užtikrinamas pakankamas audituojamų procesų dalykinių tikslų įgyvendinimo 

patikinimas; pažymi, kad buvo pateikta viena labai svarbi rekomendacija dėl 

informacijos atskleidimo ir mokslinių sprendimų priėmimo procesų skaidrumo; 

24. pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, Tarnyba dar neįgyvendino aiškios ir 

išsamios ex post finansų kontrolės strategijos, kuri apimtų visas veiklos sritis ir kurioje 

būtų nustatytas kontrolės vykdymo dažnis ir mastas; remdamasis Tarnybos atsakymu 

pripažįsta, kad ji šiuo metu rengia patobulintą patikinimo valdymo sistemą ir derina 

savo vidaus kontrolės sistemą; ragina Tarnybą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 

institucijai apie veiksmus, kurių imtasi siekiant pašalinti jos vidaus kontrolės sistemos 

trūkumus; 

Vidaus auditas 

25. pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, savo 2016 m. lapkričio mėn. audito 

ataskaitoje Vidaus audito tarnyba padarė išvadą, jog įdiegtos IT projektų valdymo 

kontrolės priemonės yra tinkamos, bet nurodė, kad yra reikšmingų trūkumų, susijusių su 

IT valdymu; pažymi, kad ji rekomendavo atnaujinti Tarnybos IT valdymo politiką, 

pradėti taikyti visos organizacijos IT rizikos valdymo sistemą ir rizikos registrą, taip pat 

atskirti informacijos saugumo funkciją nuo IT skyriaus; su pasitenkinimu pažymi, kad 
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Tarnyba pritarė Vidaus audito tarnybos siūlymui imtis taisomųjų veiksmų; remdamasis 

Tarnybos atsakymu pažymi, kad įgyvendinta dauguma su IT valdymu susijusių 

veiksmų, o likusius veiksmus planuojama įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos; ragina 

Tarnybą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai veiksmų plano įgyvendinimo 

ataskaitas; 

Veikla 

26. pripažįsta, kad Tarnyba pradėjo arba tęsė jungtinę mokslinę veiklą ir bendradarbiavimo 

iniciatyvas kartu su keliomis organizacijomis partnerėmis Sąjungos lygmeniu, įskaitant 

Europos cheminių medžiagų agentūrą, Europos vaistų agentūrą ir Europos ligų 

prevencijos ir kontrolės centrą; be to, pažymi, kad Tarnyba papildomai bendradarbiavo 

su įvairiomis tarptautinėmis agentūromis partnerėmis; su pasitenkinimu pažymi, kad 

tokio bendradarbiavimo tikslas – dalytis metodais ir požiūriais siekiant padidinti maisto 

saugą, įskaitant geresnio rizikos vertinimo metodus, greitai nustatyti kylančią riziką ir 

dalytis duomenimis bendro intereso temomis; 

27. pažymi, kad 2016 m. Tarnyba priėmė savo 2020 m. strategiją, įskaitant daugiametį 

įgyvendinimo planą; pažymi, kad Tarnyba parengė veiklos rezultatų planą, kuriame: 1) 

strateginiai tikslai susiejami su jos projektų ir procesų rinkiniu ir ištekliais; 2) pateiktas 

pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, skirtų pažangai ir veiklos rezultatams įnašo, 

našumo, rezultatų ir poveikio lygmenimis stebėti, rinkinys; 

28. pripažįsta, kad Tarnyba įgyvendino keletą iniciatyvų, kuriomis siekė sumažinti ekspertų 

kelionės laiką, taip pat skatino naudoti IT priemones veiksmingumui pagerinti; 

Kitos pastabos 

29. su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba įgyvendino aplinkosaugos vadybos sistemą, 

kuria susiejami Tarnybos procesai siekiant pagerinti efektyvų išteklių naudojimą ir 

sumažinti atliekas ir išlaidas, ir gavo ISO 14001:2004 sertifikatą; pažymi, kad 2017 m. 

vasario mėn. Tarnyba taip pat galėjo užsiregistruoti aplinkosaugos vadybos ir audito 

sistemoje; 

30. su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba prisijungė prie tarpinstitucinės aplinkos valdymo 

grupės siekdama parengti bendrą priemonių, skirtų išmetamam CO2 kiekiui veiksmingai 

mažinti, planą ir surinkti bendrus duomenis, kad galėtų palyginti įvairių Sąjungos 

įstaigų išmetamą CO2 kiekį; 

31. pažymi, kad Tarnybai puikiai sekasi glaudžiai bendradarbiauti su Sveikatos ir maisto 

saugos GD rengiantis padėčiai, susijusiai su Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš 

Sąjungos; vis dėlto pažymi, kad tebėra labai neaišku, kokios ateityje bus išteklių 

atsargos, todėl Tarnyba negali kruopščiai pasirengti programavimo laikotarpiui po 

2020 m.; 

32. pažymi, kad Tarnyba puikiai suvokia su Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš 

Sąjungos susijusią finansinę riziką, susijusią, pavyzdžiui, su ribotomis biudžeto lėšomis, 

sutartiniais vykdomų ir naujų sutarčių klausimais, susijusiais mokėjimais ir bedarbio 

pašalpomis, taip pat veiklos riziką, susijusią, pavyzdžiui, su Jungtinės Karalystės 

piliečių, kaip darbuotojų arba ekspertų, ir Jungtinės Karalystės subjektų galimybėmis 
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naudotis paslaugomis ir informacija ir (arba) duomenimis, darbų kiekio pokyčiais ir 

galimybės susipažinti su dokumentais teisėmis; 

o 

o     o 

33. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 

pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. 

rezoliucijoje1 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės. 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000. 


