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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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;

2. wijst erop dat de inspanningen van het Agentschap bij het begrotingstoezicht tot een 
uitvoeringspercentage van 99,96 % bij de besteding van de kernbegrotingsmiddelen 
(subsidie van de Unie en bijdragen van andere lidstaten) hebben geleid;

3. herinnert eraan dat het Agentschap degelijke en onafhankelijke informatie over het 
milieu verstrekt; prijst de kwaliteit van de output van het Agentschap in 2018, zoals zijn 
verslagen over de luchtkwaliteit in Europa, over kwik in het Europese milieu en over de 
circulaire economie; onderstreept dat het nog steeds moeilijk is om duidelijke en 
betrouwbare informatie over bepaalde sectoren van de economie van de Unie te 
verkrijgen, waardoor het Agentschap geen alomvattende analyse van de toestand van 
het milieu in de Unie kan maken;

4. herinnert eraan dat het Agentschap in 2018 is begonnen met zijn werkzaamheden op het 
gebied van de governance van de energie-unie en de stroomlijning van de 
milieurapportage;

5. betreurt dat sommige activiteiten in 2018 niet volledig konden worden uitgevoerd door 
een aantal omstandigheden, waaronder de beperkte middelen voor IT en personeel; 
merkt met bezorgdheid op dat de raad van bestuur heeft benadrukt dat het vermogen 
van het Agentschap om adequaat op beleidsontwikkelingen te reageren, zal afhangen 
van een verhoging van de toegewezen kernmiddelen of een verdere prioritering en/of 
stopzetting van bestaande kerntaken;

6. neemt kennis van de conclusies van de door de Commissie verrichte evaluatie van het 
Agentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (Eionet);

7. merkt op dat de resultaten van de in 2018 verrichte interne evaluatie van het 
functioneren van de raad van bestuur en het bureau in 2019 zullen worden 
geïmplementeerd; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit mee te delen welke 
maatregelen in dit verband zijn genomen;

8. is verheugd dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen 
dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018 betrouwbaar is en 
dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

9. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan om kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2018.


