
25. zwraca się do Agencji z prośbą o respektowanie kryteriów oceny w procedurach udzielania zamó-
wień publicznych;

26. uważa, że Agencja jest dla wszystkich instytucji UE źródłem ważnych informacji o środowisku natu-
ralnym, pomocnych w tworzeniu polityki europejskiej; z zadowoleniem zauważa, że Agencja na podstawie
pewnych skomplikowanych danych zdołała sformułować jasne wnioski oraz przedstawić je opinii publicz-
nej; uznaje w szczególności znaczenie sprawozdania pt. „The European environment – State and outlook
2005” („Środowisko naturalne w Europie – stan i prognozy 2005”), które w przystępny sposób przekazuje
informacje o środowisku naturalnym oraz precyzyjnie określa kluczowe wyzwania stojące przed UE i jej
państwami członkowskimi;

27. zachęca Agencję, aby kontynuowała wysiłki w zakresie dalszego rozwoju metod komunikacji w celu
zwrócenia większej uwagi mediów na wyniki swoich badań, a w ten sposób podsycenia publicznej debaty
na temat istotnych zagadnień dotyczących środowiska naturalnego, takich jak zmiany klimatyczne, różno-
rodność biologiczna oraz gospodarka zasobami naturalnymi;

28. podkreśla, że wpływ programów dotyczących środowiska naturalnego jest często ograniczony z
powodu braku oceny oddziaływania na środowisko innych obszarów polityki wspólnotowej; wzywa Agencję
do prowadzenia dalszych prac w dziedzinie oceny oddziaływania na środowisko;

29. domaga się, aby do 1 stycznia 2010 r., a następnie co pięć lat, agencja zlecała przeprowadzenie
niezależnej zewnętrznej oceny własnych osiągnięć w oparciu o rozporządzenie ustanawiające oraz programy
pracy, co do których decyzje podejmuje zarząd; zwraca się o to, aby przedmiotem tej oceny były metody
pracy agencji i jej oddziaływanie i aby uwzględniała ona także stanowisko zainteresowanych stron zarówno
na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym; domaga się także by zarząd agencji analizował wnioski z oceny
i ewentualnie przedstawiał Komisji i Parlamentowi Europejskiemu zalecenia dotyczące zmian w agencji, jej
metod pracy i programów, jak również aby ocena oraz zalecenia przedstawione Komisji i Parlamentowi były
publikowane, np. na ich stronie internetowej oraz by środki finansowe potrzebne do przeprowadzenia
oceny zewnętrznej były przyznawane z budżetu odpowiedniej dyrekcji generalnej;

30. podkreśla rolę agencji w ocenie i wdrażaniu prawodawstwa środowiskowego UE.

P6_TA(2007)0118

Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w
Pracy

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy

2005 (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy za rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005, wraz
z odpowiedziami agencji (2),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 – C6-0080/2007),

— uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 19.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 24.

C 74 E/214 PL 20.3.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 24 kwietnia 2007 r.



— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1), a w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską
Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2), a w szczególności jego art. 14,

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozpo-
rządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (3), a w szczególności jego art. 94,

— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych (A6-0105/2007),

1. udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykona-
nia budżetu agencji na roku budżetowy 2005;

2. przedstawia swoje obserwacje w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która
stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie,
Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.
L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 216 z 20.08.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U.
L 184 z 15.7.2005, str. 5).

(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia księgi docho-
dów i wydatków w związku z wykonaniem budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdro-

wia w Pracy za rok budżetowy 2005 (C6-0392/2006 — 2006/2159(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy za rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005, wraz
z odpowiedziami agencji (2),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 – C6-0080/2007),

— uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (3), a w szczególności jego art. 185,

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 19.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 24.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1 Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L

390 z 30.12.2006, str. 1).
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