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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksella oli vuonna 2014 käytettävissään 

52 500 000 euroa, josta 36 437 517 euroa (69,4 prosenttia) saatiin unionin yleisestä 

talousarviosta; korostaa, että määrä on 0,025 prosenttia unionin koko talousarviosta; 

2. panee merkille, että vuoden 2014 lopussa keskuksen 135 toimesta 130 oli täytettynä ja 

että sen palveluksessa oli 74 sopimussuhteista toimihenkilöä tai kansallista 

asiantuntijaa; toteaa, että vuoteen 2013 verrattuna toimien täyttöaste oli hieman noussut 

ja sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden osuus pienentynyt; 

toteaa, että virasto osoitti 72 prosenttia henkilöresursseistaan operatiivisiin tehtäviin, ja 

kannustaa viranomaista jatkamaan samaan tapaan; 

3. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin huomautti tänäkin vuonna ennakko- ja 

jälkitarkastuksista ja etenkin myös tänä vuonna havaituista puutteista tarkastetuissa 

avustuksia koskeneissa tapahtumissa; palauttaa mieliin, että etenkin 

ennakkotarkastusjärjestelmä on herättänyt myös aiemmin keskustelua 

tilintarkastustuomioistuimen ja keskuksen välillä vuodesta 2012 lähtien; kehottaa 

keskusta lisätoimiin valvonnan edistämiseksi; 

4. panee merkille, että keskus käynnisti vuonna 2014 tarjouspyyntömenettelyn 

tietoteknisiä ja maantieteellisiä tietojärjestelmiä koskevien konsulttipalvelujen 

hankintaa varten, jotta tuettaisiin viitetietojärjestelmäosion täytäntöönpanoa ja 

tarjottaisiin keskukselle tukea muissa Copernicus-ohjelmaan liittyvissä toimissa 

yhteensä 1,7 miljoonan euron arvosta; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen 

huomautuksen, jonka mukaan teknisissä eritelmissä ei määritetty tarjouspyynnön 

keskeistä näkökohtaa, joka koski "tiedossa olevia puutteita", ja selkeämmät 

tarjouseritelmät olisivat edistäneet hankintamenettelyn vaikuttavuutta ja siihen 

kohdistuvaa kilpailua, ja kehottaa keskusta laatimaan vastaisuudessa selkeämmät 

tarjouseritelmät; 

5. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan keskuksen 

varainhoitovuodelta 2014 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat 

olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

6. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ympäristökeskuksen 

toiminnanjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2014. 


