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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. ia act de faptul că, în 2014, Agenția Europeană de Mediu („Agenția”) a dispus de un buget 

de 52 500 000 EUR, din care 36 437 517 EUR (69,4 %) de la bugetul general al Uniunii 

Europene; subliniază că această sumă reprezintă 0,025 % din bugetul total al UE; 

2. ia act de faptul că 130 din cele 135 de posturi vacante au fost ocupate până la sfârșitul lui 

2014, în cadrul Agenției fiind angajați și 74 de agenți contractuali și experți naționali 

detașați; ia act de îmbunătățirea ușoară a ratei de ocupare comparativ cu 2013 și de faptul 

că proporția personalului contractual și a experților naționali detașați a scăzut față de 

2013; ia act de faptul că 72 % dintre resursele umane ale Agenției sunt angajate în sarcini 

operaționale și încurajează Agenția să continue în această direcție;  

3. salută comentariul privind controalele ex-ante și ex-post făcut de Curtea de Conturi în 

acest an, cu preponderență față de deficiențele constatate, din nou în acest exercițiu, 

pentru tranzacțiile de granturi auditate; reamintește că îndeosebi sistemul de controale ex-

ante a făcut obiectul unei discuții între Curtea de Conturi și Agenție încă din 2012; 

încurajează Agenția să își intensifice eforturile cu privire la măsurile de control;  

4. constată că, în 2014, Agenția a lansat o procedură de achiziții de consultanță în domeniul 

TI și al sistemelor de informații geografice pentru implementarea componentei de acces la 

date de referință și pentru asistarea Agenției în activități asociate proiectului Copernicus, 

în sumă totală de 1,7 milioane EUR; ia act de comentariul Curții de Conturi că un 

important aspect al acestei proceduri de achiziții, menționat ca „deficiențe identificate”, nu 

a fost definit nicăieri în specificațiile tehnice și că un caiet de sarcini mai clar ar fi asigurat 

o procedură de achiziții mai eficientă și mai competitivă și solicită Agenției să redacteze 

caiete de sarcini mai clare în viitor; 

5. salută constatarea Curții de Conturi referitoare la legalitatea și corectitudinea, sub toate 

aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru 

exercițiul financiar 2014;  

6. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției 

Europene pentru Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției 

aferent exercițiului financiar 2014. 


