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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. ismételten kijelenti, hogy az Európai Számvevőszék az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség (EKÜ) 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló 

tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találja; 

ismételten hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárás az előző évre összpontosít; teljes 

mértékben tudatában van a 2010-es évre vonatkozó mentesítés megadásával kapcsolatos 

nehéz eljárásnak, de véleménye szerint az azóta tett előrelépéseket megfelelő módon 

tudomásul kell venni és figyelemmel kell lenni rájuk;  

2. megjegyzi, hogy a környezetvédelmi kérdések vonatkozásában az EKÜ felbecsülhetetlen 

értékű információ- és ismeretforrás, amelyre az Európai Bizottság szolgálatai 

nagymértékben támaszkodnak politikájának kialakítása, ellenőrzése és értékelése során; az 

ügynökség szerepkörei az elmúlt években jelentősen bővültek, aminek következtében az 

EKÜ nemzetközileg elismert szervezetté vált; 

3. megállapítja, hogy 2011-ben 41 000 000 euró állt az ügynökség rendelkezésére az uniós 

költségvetésből; elégedettségének ad hangot, amiért a 134 rendelkezésre álló álláshelyből 

132 betöltött volt és megjegyzi, hogy 2011 végéig 82 szerződéses alkalmazottat és 

kirendelt nemzeti szakértőt alkalmaztak; 

4. hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak az EKÜ igazgatótanácsában és elnökségében 

való részvétel által – a 401/2009/EK rendeletben meghatározott keretek között, és kellően 

tiszteletben tartva az ügynökség jogi autonómiáját – el kell látnia felügyeleti szerepét, az 

Európai Parlament számára pedig rendszeres tájékoztatást kell nyújtani; 

5. felhívja a figyelmet az Európai Bizottság által 2012. december 19-én elfogadott 

ütemtervre – mely „Az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai 

Bizottságnak a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatában és közös 

megközelítésében” foglalt európai parlamenti kérésnek megfelelő nyomon követést jelenti 

–, amelynek az a célja, hogy javítsa az ügynökségek irányítását, hatékonyságát és 

átláthatóságát, és amely magától értetődő kezdeményezéseket tartalmaz az 

összeférhetetlenségi esetek kezelésére; 

6. üdvözli, hogy az ügynökség személyzeti és gazdálkodási tevékenységeit, 

minőségellenőrzési folyamatait, termékeit és szolgáltatásait, igazgatási és épületekkel 

kapcsolatos szolgáltatásait az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2009–2013-as 

stratégiájának stratégiai területén belül egybefoglalták; 

7. tudatában van a 2010-es mentesítési eljárás óta az Earthwatch-csal folytatott 

együttműködésnek; teljes körű tájékoztatást kapott az EKÜ-től és ügyvezető igazgatójától 

az együttműködésről; megjegyzi, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordítanak majd a 

képzési lehetőségekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra, és hogy nem szervezhetők 

további kiküldetések; felkéri az EKÜ-t, hogy nyújtson további tájékoztatást az ügynökség 
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személyzetére vonatkozó új képzési eljárásokról; 

8. ösztönzi az EKÜ-t, hogy a továbbiakban is javítsa személyzeti felvételi eljárásait, 

amelyekről a Számvevőszék jelentése pozitívan számol be; tudatában van azonban annak, 

hogy további szabályok kidolgozására és betartására van szükség; örömmel állapítja meg, 

hogy a szükséges tájékoztató dokumentumokat frissítették, így egyértelműbbek és 

megfelelőbb iránymutatásokat adnak; 

9. tudomásul veszi, hogy az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan az Európai 

Parlament, az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság 2012. július 19-én közös nyilatkozatot 

írt alá, mely egy jóváhagyott közös megközelítést kísért, és amely a decentralizált 

ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport által levont következtetéseken 

alapul; ez az igazgatótanács, a tudományos bizottságok és a fellebbezési tanácsok tagjait, 

valamint az ügyvezető igazgatókat érinti; 

10. a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az EKÜ ügyvezető 

igazgatója számára az EKÜ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan. 
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