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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att ett belopp på 41 695 704 EUR ställdes till förfogande 
under 2012 för Europeiska miljöbyrån, varav 36 309 240 EUR från EU:s allmänna 
budget. Parlamentet noterar att 131 tjänster av 136 hade tillsatts i slutet av 2012, och 
att 86 kontraktsanställda och utsända nationella experter var anställda vid 
myndigheten. Parlamentet konstaterar att tillsättningsgraden förbättrats jämfört med 
2011. 

2. Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner 
som ligger till grund för Europeiska miljöbyråns årliga räkenskaper för budgetåret 
2012 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3. Europaparlamentet tar del av revisionsrättens kommentar om de interna kontrollerna. 
Parlamentet har också tagit del av byråns svar. Parlamentet har noga noterat att byrån 
har utarbetat en åtgärdsplan för att ge rimliga garantier när det gäller 
kostnadsredovisningarna. Parlamentet välkomnar också beslutet att öka antalet 
kontroller på plats för att garantera god förvaltning när det gäller kostnadernas 
stödberättigande och korrekthet. 

4. Europaparlamentet gläder sig över att byrån har slutfört alla åtgärder som krävdes till 
följd av revisionsrättens tidigare kommentarer.

5. Europaparlamentet gläder sig över att byrån har sett över sina rutiner för hanteringen 
av potentiella intressekonflikter. Parlamentet har noterat att de relevanta uppgifterna 
ingår i de skyldigheter som byråns tjänstemän och andra anställda har enligt 
tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren, vilket klart framgår på byråns 
webbplats. Parlamentet har också noterat att vid sedan av en åtagandeförklaring, som 
undertecknas i början av mandatet som ledamot av den vetenskapliga kommittén, ska 
också en årlig förklaring om intressekonflikter undertecknas. 

6. Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter rekommenderar Europaparlamentet att 
verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2012.


