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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") samlede budget i 2018 var 
på 65 800 177 EUR (–6,8 % i forhold til 2017), hvoraf 37 724 481 EUR (+4 % i forhold 
til 2017) blev stillet til rådighed via Den Europæiske Unions almindelige budget;

2. bemærker med tilfredshed, at agenturets budgetovervågningsindsats resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 99,96 % for de disponible centrale budgetbevillinger 
(Unionens tilskud og bidrag fra andre medlemsstater);

3. minder om, at agenturet leverer velfunderede og uafhængige oplysninger om miljøet; 
roser kvaliteten af agenturets resultater i 2018 såsom dets rapporter om luftkvaliteten i 
Europa, om kviksølv i Europas miljø og om den cirkulære økonomi; understreger, at det 
stadig er vanskeligt at opnå klare og pålidelige oplysninger om visse sektorer af 
Unionens økonomi, hvilket forhindrer agenturet i at foretage en fuldstændig analyse af 
miljøtilstanden i Unionen;

4. minder om, at agenturet i 2018 påbegyndte sit arbejde med forvaltning af energiunionen 
og strømlining af miljørapporteringen;

5. beklager, at visse aktiviteter af forskellige årsager, herunder begrænsede IT- og 
personaleressourcer, ikke kunne gennemføres fuldt ud i 2018; bemærker med 
bekymring, at bestyrelsen har understreget, at agenturets evne til at reagere 
hensigtsmæssigt på den politiske udvikling vil bero på en forøgelse af de tildelte 
kerneressourcer eller på yderligere prioritering og/eller ophør af de nuværende 
kerneopgaver;

6. noterer sig konklusionerne fra Kommissionens evaluering af agenturet og Det 
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Miljønettet);

7. noterer sig, at resultatet af den interne gennemgang, der blev foretaget af bestyrelsens 
og Præsidiets arbejde i 2018, vil blive gennemført i 2019; anmoder agenturet om at 
aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne 
forbindelse;

8. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

9. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2018.


