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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 2015 г. общият бюджет на Европейската агенция за околна среда 

(„Агенцията“) е възлизал на 49 200 000 EUR, от които 36 309 240 EUR са били 

осигурени чрез основно финансиране от общия бюджет на Европейския съюз; 

2. припомня, че от създаването си Агенцията, заедно с Европейската мрежа за 

информация и наблюдение на околната среда (EIONET), представлява източник на 

информация за лицата, ангажирани с разработването, приемането, прилагането и 

оценяването на политиките на Съюза в областта на околната среда и климата, както 

и на политиките за устойчиво развитие, а също така представлява източник на 

информация и за широката общественост; 

3. отбелязва, че Агенцията е намалила броя на своите служители в съответствие с 

общите принципи, определени за европейските институции (намаление с 5 % за 

периода 2013—2018 г.); подчертава, че Комисията квалифицира Агенцията като 

„агенция, работеща с нормален ритъм“, което показва необходимостта от 

допълнително намаляване на персонала с 5 %; 

4. приветства публикуването на петия годишен доклад на Агенцията за състоянието на 

околната среда (SOER 2015); 

5. отбелязва развитието на информационните системи и процесите за управление на 

потоците от данни на Агенцията, с цел подкрепа на държави и предприятия във 

връзка с докладването и подобряването на качеството на данните, по-специално по 

отношение на променената система за докладване по новия Регламент за 

флуорсъдържащите парникови газове и по отношение на докладването относно 

големите горивни инсталации, които Агенцията пое от Комисията през 2015 г.; 

6. насърчава Агенцията да повиши в по-голяма степен осведомеността сред своите 

служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с 

текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността 

и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на 

процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати; 

7. приветства факта, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 

отчети на Агенцията за финансовата 2015 година, за законосъобразни и редовни във 

всички съществени аспекти; 

8. припомня значението на текущата оценка на Европейската агенция за околна среда 

и нейната мрежа EIONET, очаквана за края на 2017 г., за да се оцени по-добре до 

каква степен Агенцията е постигнала целите си и е изпълнила задачите, определени 

в нейния мандат и в многогодишната ѝ работна програма; 

9. препоръчва на Агенцията да изготви показатели за въздействието и счита, че такива 
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показатели за въздействието са важни инструменти за измерване на ефективността 

на Агенцията; 

10. подчертава, че Агенцията следва да продължи да насърчава диалога със 

заинтересованите лица и гражданите и да го включи като част от приоритетите и 

дейностите, които трябва да изпълни; 

11. препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на 

изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с 

изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година. 
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