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Amendement 1
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de begroting van het 
Europees Milieuagentschap (“het 
Agentschap”) in 2018 in totaal 65 800 177 
EUR bedroeg (- 6,8 % ten opzichte van 
2017), waarvan 37 724 481 EUR (+ 4 % 
ten opzichte van 2017) uit de algemene 
begroting van de Europese Unie 
beschikbaar werd gesteld;

1. wijst erop dat de begroting van het 
Europees Milieuagentschap (“het 
Agentschap”) in 2018 in totaal 
65 800 177 EUR bedroeg (- 6,8 % ten 
opzichte van 2017), waarvan 
37 724 481 EUR (+ 4 % ten opzichte van 
2017) uit de algemene begroting van de 
Europese Unie beschikbaar werd gesteld; 
stelt vast dat de begroting van het 
Agentschap in 2020 zal worden verhoogd, 
wat een goede zaak is; dringt aan op een 
verdere verhoging van de financiering in 
het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK), gezien de essentiële rol die het 
Agentschap vervult; merkt op dat 
toekomstige bezuinigingen negatieve 
gevolgen zullen hebben voor de werking 
van het Agentschap;

Or. en

Amendement 2
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de sleutelrol van het 
Agentschap bij het verstrekken van 
kwaliteitsgegevens over de toestand van 
ons milieu, wat steeds belangrijker wordt 
gezien de enorme uitdaging waar de Unie 
voor staat, namelijk om de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis aan te pakken en met 
oplossingen te komen in het kader van de 
Europese Green Deal; is verheugd dat het 
advies van het Agentschap door de 
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instellingen wordt ingewonnen en pleit 
ervoor dat het Wetenschappelijk Comité 
van het Agentschap een belangrijke 
adviserende rol voor de Commissie zou 
hebben;

Or. en

Amendement 3
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. spoort het Agentschap aan om 
samen te werken met de andere relevante 
agentschappen van de Unie om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
beter te kunnen beoordelen;

Or. en

Amendement 4
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het Agentschap 
Europees is en derhalve nauw moet 
samenwerken met Europese landen die 
niet tot de EU behoren.

Or. cs


