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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 

o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zauważa, że w 2014 r. Europejska Agencja Środowiska (zwana dalej „Agencją”) 

dysponowała środkami w wysokości 52 500 000 EUR, z czego 36 437 517 EUR (69,4%) 

udostępniono z budżetu ogólnego Unii Europejskiej; podkreśla, że kwota ta stanowi 

0,025% całkowitego budżetu UE; 

2. zauważa, iż do końca 2014 r. Agencja obsadziła 130 ze 135 stanowisk oraz zatrudniła 74 

pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych; zauważa, że w 

porównaniu z 2013 r. nieznacznie wzrósł wskaźnik obsadzenia stanowisk oraz że w 

stosunku do 2013 r. zmalał udział pracowników kontraktowych i oddelegowanych 

ekspertów krajowych; zwraca uwagę, że zadania operacyjne wykonuje w Agencji 72% 

personelu, i zachęca Agencję do poczynienia dalszych postępów w tym względzie;  

3. przyjmuje uwagę dotyczącą kontroli ex ante i ex post sformułowaną w tym roku 

ponownie przez Trybunał Obrachunkowy, zwłaszcza jeśli chodzi o odnotowane kolejny 

raz uchybienia w zakresie skontrolowanych transakcji dotyczących dotacji; przypomina w 

szczególności, że system kontroli ex ante jest przedmiotem dyskusji między Trybunałem 

Obrachunkowym a Agencją od 2012 r.; zachęca Agencję do czynienia dalszych starań na 

rzecz środków kontroli;  

4. zauważa, że w 2014 r. Agencja ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 

doradcze w zakresie informatyki i systemu informacji przestrzennej w związku z 

wdrożeniem komponentu dotyczącego dostępu do danych referencyjnych oraz wsparciem 

Agencji w innych działaniach związanych z programem „Copernicus” do kwoty 1,7 mln; 

zwraca uwagę na komentarz Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym ważny aspekt 

postępowania, określony jako „stwierdzone niedociągnięcia”, nie został opisany w 

specyfikacji technicznej i że sporządzenie bardziej precyzyjnej specyfikacji technicznej 

przyczyniłoby się do większej efektywności i konkurencyjności postępowania o 

udzielenie zamówienia, a także wzywa Agencję do opracowania jasnych specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na przyszłość; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy ogłosił, iż transakcje leżące 

u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2014 są 

zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;  

6. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi zarządzającemu 

Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok 

budżetowy 2014. 


