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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 

kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad 2014 m. Europos aplinkos agentūra (Agentūra) galėjo naudotis 

52 500 000 EUR suma, iš kurios 36 437 517 EUR (69,4 proc.) buvo skirta iš Europos 

Sąjungos bendrojo biudžeto; pabrėžia, kad ši suma sudaro 0,025 proc. bendro ES 

biudžeto; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2014 m. pabaigos 130 etatų iš 135 buvo užimti ir kad 

Agentūroje dirbo 74 sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai; pažymi, kad, 

palyginti su 2013 m., šiek tiek sumažėjo darbo vietų užpildymo rodiklis ir sumažėjo 

sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų dalis; pažymi, kad Agentūra 72 proc. 

savo žmogiškųjų išteklių skiria pagrindinei veiklai, ir ragina Agentūrą ir toliau laikytis 

šios tendencijos;  

3. pripažįsta pastabas dėl ex ante ir ex post kontrolės, kurias šiais metais vėl pateikė Audito 

Rūmai, ypač pastabas dėl šiais metais vėl pastebėtų trūkumų su dotacijomis susijusių 

operacijų srityje; visų pirma primena, kad nuo 2012 m. vyksta Audito Rūmų ir Agentūros 

diskusijos dėl ex ante kontrolės sistemos; ragina Agentūrą toliau dėti pastangas kontrolės 

priemonių srityje;  

4. pažymi, kad 2014 m. Agentūra surengė konkursą dėl paslaugų pirkimo, o būtent 

konsultacijų dėl IT ir geografinių informacijos sistemų paslaugų, kad galima būtų įdiegti 

prieigą prie bazinių duomenų, taip pat paramos Agentūrai vykdant kitą su programa 

„Copernicus“ susijusią veiklą paslaugų; paslaugų vertė siektų iki 1,7 mln. EUR; atkreipia 

dėmesį į Audito Rūmų pastabą, jog svarbus minėto konkurso aspektas, pavadintas „žinomi 

trūkumai“, techninėse specifikacijose niekur neapibrėžtas, ir kad aiškesnės konkurso 

techninės specifikacijos būtų prisidėję prie veiksmingesnės ir konkurencingesnės viešųjų 

pirkimų procedūros, taip pat ragina Agentūrą ateityje parengti aiškias konkurso 

specifikacijas; 

5. palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad Agentūros 2014 finansinių metų 

metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais buvo 

teisėtos ir tvarkingos;  

6. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos aplinkos agentūros 

vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas. 

 


