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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 2014 г. наличните ресурси на Европейската агенция за околна 

среда (Агенцията) са възлизали на 52 500 000 EUR, от които 36 437 517 EUR 

(69,4%) са предоставени от общия бюджет на Европейския съюз; подчертава, че 

тази сума представлява 0,025% от общия бюджет на ЕС; 

2. приема за сведение, че 130 от 135-те длъжности от щатното разписание са били 

заети към края на 2014 г. и че 74 договорно наети лица и командировани 

национални експерти са били наети от Агенцията; отбелязва малко по-високия 

процент заети длъжности в сравнение с 2013 г. и намаляването на дела на договорно 

наетите лица и командированите национални експерти в сравнение с 2013 г.; 

отбелязва, че Агенцията отделя 72% от своите човешки ресурси за изпълнението на 

оперативни дейности и насърчава Агенцията да продължи да следва този път;  

3. отбелязва коментара относно предварителните и последващите проверки, които 

Сметната палата отново прави тази година, по специално относно отново 

отбелязаните тази година слабости, свързани с безвъзмездната помощ;  припомня, 

по-специално, че системата на предварителни контроли е обект на дискусия между 

Сметната палата и Агенцията от 2012 г. насам; насърчава Агенцията да положи по-

нататъшни усилия по отношение на мерките за контрол;  

4. отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е стартирала поръчка за предоставяне на 

консултантски услуги в областта на информационните технологии и Географската 

информационна система за изпълнението на компонента, свързан с достъп до 

референтните данни (RDA), и за подпомагане на Агенцията при другите ѝ дейности, 

свързани с програмата „Коперник“, на стойност 1,7 млн. евро. отбелязва коментара 

на Сметната палата, че един важен аспект на тръжната процедура, посочен като 

„известни недостатъци“, не е определен никъде в техническите спецификации и че 

едни по-ясни тръжни спецификации биха допринесли за по-ефективна и 

конкурентна процедура за възлагане на обществени поръчки и призовава Агенцията 

в бъдеще да изготвя ясни тръжни спецификации; 

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

отчети на Агенцията за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни във 

всички съществени аспекти;  

6. 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 2014 година. 


