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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs (agenturets) disponible ressourcer i 2015 

udgjorde 49 200 000 EUR, hvoraf 36 309 240 EUR blev stillet til rådighed via Den 

Europæiske Unions almindelige budget;  

2. minder om, at agenturet siden dets oprettelse, sammen med Det Europæiske 

Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), har været en informationskilde for 

dem, der er involveret i udviklingen, vedtagelsen, gennemførelsen og evalueringen af 

Unionens miljø- og klimapolitikker samt politikker for bæredygtig udvikling, og ligeledes 

har været en informationskilde for den brede offentlighed; 

3. bemærker, at agenturet reducerede antallet af ansatte i overensstemmelse med de generelle 

principper for Unionens institutioner (en nedskæring på 5 % i perioden 2013-2018); 

understreger, at Kommissionen klassificerede agenturet som et fuldt operationelt agentur, 

hvilket indebærer behovet for en yderlige nedskæring på 5 %; 

4. glæder sig over Det Europæiske Miljøagenturs femte årlige rapport om miljøsituationen: 

"State of the Environment report (SOER) 2015"; 

5. noterer sig udviklingen af agenturets informationssystemer og processer til forvaltning af 

datastrømme med henblik på at støtte lande og virksomheder med indberetning og 

kvalitetsforbedring af data, navnlig hvad angår det ændrede indberetningssystem i medfør 

af den nye forordning om fluorholdige gasser (F-gasser) og med hensyn til indberetningen 

om store fyringsanlæg, som agenturet overtog fra Kommissionen i 2015; 

6. tilskynder agenturet til yderligere at øge opmærksomheden omkring politikken om 

interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende 

oplysningsaktiviteter og til at inkludere integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk 

punkt, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler; 

7. glæder sig over, at Revisionsretten har oplyst, at de transaktioner, der ligger til grund for 

agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2015, i alle væsentlige henseender er lovlige og 

formelt rigtige;  

8. minder om vigtigheden af den igangværende evaluering af Det Europæiske Miljøagentur 

og dets EIONET-netværk, som skal være færdig ved udgangen af 2017, således at det 

bedre kan vurderes, i hvilket omfang agenturet har nået sine mål og gennemført de 

opgaver, der er fastsat i dets mandat og i dets flerårige arbejdsprogram; 

9. anbefaler agenturet at udvikle virkningsindikatorer og mener, at sådanne 

virkningsindikatorer er afgørende værktøjer til at måle agenturets effektivitet; 

10. understreger, at agenturet fortsat bør fremme dialogen med interessenter og borgere og 

indarbejde den som led i de prioriteter og aktiviteter, der skal gennemføres; 
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11. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for 

Det Europæiske Miljøagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget 

for regnskabsåret 2015. 
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