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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka 2014. gadā Eiropas Vides aģentūrai (turpmāk „Aģentūra”) bija pieejami 

EUR 52 500 000 un ka EUR 36 437 517 (69,4 %) no šīs summas bija no Eiropas 

Savienības vispārējā budžeta piešķirtie līdzekļi; uzsver, ka šie līdzekļi veido 0,025 % no 

kopējā ES budžeta; 

2. pieņem zināšanai, ka līdz 2014. gada beigām bija aizpildītas 130 no 135 štata vietām un ka 

Aģentūrā strādāja 74 līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti; konstatē, ka 

salīdzinājumā ar 2013. gadu brīvo štata vietu īpatsvars ir nedaudz samazinājies un ka ir 

samazinājies arī līgumdarbinieku un norīkoto valsts ekspertu īpatsvars; ņem vērā, ka 

Aģentūra izmanto 72 % cilvēkresursu pamatdarbības veikšanai, un mudina Aģentūru tā 

turpināt;  

3. pieņem zināšanai Revīzijas palātas šogad atkārtoti izteiktos komentārus par ex ante un ex 

post pārbaudēm, jo īpaši attiecībā uz norādītajiem trūkumiem, kas šogad atkal vērojami 

pārbaudītajos dotāciju darījumos; atgādina, ka īpašu uzmanību ex ante pārbaužu sistēmai 

Revīzijas palāta un Aģentūra savās apspriedēs ir veltījušas jau kopš 2012. gada; mudina 

Aģentūru pielikt lielākas pūles, veicot ar pārbaudēm saistītus pasākumus;  

4. ņem vērā, ka 2014. gadā Aģentūra izsludināja konkursu, lai noslēgtu EUR 1,7 miljonus 

vērtu līgumu par IT un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu konsultatīvajiem 

pakalpojumiem atsauces datu pieejamības komponenta īstenošanai un Aģentūras 

atbalstīšanai citu ar programmu Copernicus saistītu darbību veikšanā; pieņem zināšanai 

Revīzijas palātas komentāru par to, ka tehniskajās specifikācijās nebija norādīts tāds 

svarīgs iepirkuma procedūras aspekts kā „zināmie trūkumi” un ka skaidrākas 

specifikācijas veicinātu iepirkuma procedūras efektivitāti un labāku konkurenci, un aicina 

Aģentūru turpmāk sagatavot skaidras iepirkuma procedūras specifikācijas; 

5. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta uzskata, ka Aģentūras 2014. finanšu gada 

pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;  

6. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras 

izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi. 

 


