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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. megjegyzi, hogy 2014-ben 52 500 000 euró állt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(a továbbiakban: az ügynökség) rendelkezésére, ebből 36 437 517 euró (69,4 %) az 

Európai Unió általános költségvetésén belül; hangsúlyozza, hogy ez az Unió általános 

költségvetésének 0 025 %-át teszi ki; 

2. megjegyzi, hogy 2014 végére 135 álláshelyből 130-t betöltöttek, és hogy az ügynökség 74 

szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti szakértőt foglalkoztatott; tudomásul veszi, 

hogy a foglalkoztatási arány 2013-hoz képest enyhe növekedést mutatott, és hogy a 

szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők aránya 2013-hoz képest 

visszaesett; megjegyzi, hogy az ügynökség emberi erőforrásainak 72%-a az operatív 

tevékenység terén tevékenykedik, és arra ösztönzi az ügynökséget, hogy haladjon tovább 

ezen az úton;  

3. tudomásul veszi a Számvevőszék előzetes és utólagos ellenőrzésekre vonatkozó idei 

megjegyzését, különösen a támogatásokkal kapcsolatos tranzakciók ebben az évben is 

feltárt hiányosságaira vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy főleg az előzetes ellenőrzések 

rendszere 2012 óta párbeszéd tárgyát képezi a Számvevőszék és az ügynökség között; 

bátorítja az ügynökséget, hogy tegyen további erőfeszítéseket az ellenőrzési intézkedések 

terén;  

4. megjegyzi, hogy 2014-ben az ügynökség pályázati felhívást tett közzé informatikai, 

valamint földrajzi információs rendszerre (GIS) vonatkozó tanácsadási szolgáltatások 

beszerzésére a „hozzáférés referenciaadatokhoz” (RDA) komponens megvalósításához és 

a Kopernikusz programmal kapcsolatos más tevékenységek az ügynökség támogatásához 

1,7 millió euró értékben; tudomásul veszi a Számvevőszék arra vonatkozó megjegyzését, 

hogy a pályázat egy fontos szempontja, amelyre az „ismert hiányosságok” kifejezéssel 

utaltak, nem került meghatározásra a műszaki leírásban, és hogy a pályázat pontosabb 

leírása hatékonyabb és versenyképesebb pályázati eljárást eredményezett volna, felhívja 

továbbá az ügynökséget, hogy a jövőben egyértelműbb pályázati leírásokat dolgozzon ki; 

5. üdvözli, hogy a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves 

beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és 

szabályszerűnek találta;  

6. a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2014-es 

pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 

 


