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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 de totala medel som var tillgängliga 2009 för Europeiska 
miljöbyrån uppgick till 39,9 miljoner EUR och av detta belopp kom 34,56 miljoner EUR 
från EU-bidrag. 

2. Europaparlamentet noterar att ökningen med 2,8 miljoner EUR jämfört med byråns 
budget för 2008 var avsedd för utvecklingen av fyra viktiga områden såsom anpassning 
till klimatförändringar, bedömning av ekosystem, hållbar konsumtion och produktion och 
förebyggande och hantering av katastrofer, i enlighet med den fleråriga strategin för 
2009-2013. 

3. Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens iakttagelser om det stora antal 
budgetöverföringar som gjordes 2009. Parlamentet anser att byråns förklaring om detta 
fenomen bör respekteras, det vill säga genomförandet av den nya femåriga strategiska 
planen med en ny kontoplan.

4. Europaparlamentet välkomnar uttryckligen att Europeiska miljöbyrån på ett pålitligt sätt 
förser samtliga EU-institutioner och EU:s medlemsstater och beslutande organ med 
oberoende och säker miljöinformation.  

5. Europaparlamentet noterar att ytterligare 10 tjänster hade behövts 2009 för att förstärka 
kapaciteten på områdena bedömning av ekosystem, hållbar konsumtion och produktion, 
utveckling av det gemensamma miljöinformationssystemet samt för att se till att det finns 
kapacitet att utveckla nya arbetsområden inom områdena anpassning till 
klimatförändringar och förebyggande och hantering av katastrofer. Parlamentet uppmanar 
därför byrån att ytterligare förbättra insynen i rekryteringsförfarandet, i enlighet med 
revisionsrättens kommentarer.

6. Europaparlamentet uppmanar på nytt byrån att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare 
utveckla sina kommunikationsmetoder i syfte att öka mediatäckningen av sina resultat och 
därmed lämna underlag till den allmänna debatten om viktiga miljöfrågor, exempelvis 
klimatförändringar, biologisk mångfald och förvaltningen av naturresurser.

7. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den 
verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån kan beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av byråns budget för budgetåret 2009.


