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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 den totala budgeten för Europeiska miljöbyrån (nedan 

kallad byrån) för 2015 uppgick till 49 200 000 EUR, varav 36 309 240 EUR hade ställts 

till förfogande genom grundfinansiering från Europeiska unionens allmänna budget.  

2. Europaparlamentet påminner om att byrån, sedan den inrättades, tillsammans med sitt 

Europeiska nätverk för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) har varit en 

informationskälla för dem som medverkar till att utarbeta, anta, genomföra och utvärdera 

unionens miljö- och klimatpolitik, samt politik för hållbar utveckling, och den har även 

varit en informationskälla för allmänheten. 

3. Europaparlamentet noterar att byrån minskat personalstyrkan i enlighet med de 

övergripande principerna för EU-institutionerna (en minskning på 5 % under perioden 

2013–2018). Parlamentet betonar att kommissionen klassificerade byrån med 

beskrivningen ”har nått marschfart”, vilket innebär att det behövs en ytterligare minskning 

på 5 %. 

4. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av byråns femte rapport om 

miljösituationen (SOER 2015). 

5. Europaparlamentet noterar utvecklingen av förvaltningsprocesserna avseende byråns 

informationssystem och dataflöden för att stödja länder och företag med rapportering och 

förbättring av uppgifternas kvalitet, särskilt när det gäller det ändrade 

rapporteringssystemet enligt den nya förordningen om fluorerad gas (f-Gas) och 

rapporteringen om stora förbränningsanläggningar, som Europeiska miljöbyrån tog över 

från kommissionen 2015. 

6. Europaparlamentet uppmanar vidare byrån att förbättra medvetenheten bland sin personal 

om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående 

upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som 

obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och 

resultatöversyner. 

7. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner som 

ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2015 i alla väsentliga 

avseenden är lagliga och korrekta.  

8. Europaparlamentet påminner om betydelsen av den pågående utvärderingen av 

Europeiska miljöbyrån och dess Eionet-nätverk, som ska vara slutförd i slutet av 2017, för 

att bättre bedöma i vilken utsträckning byrån har uppnått sina mål och genomfört 

uppgifterna i enlighet med dess mandat och fleråriga arbetsprogram. 

9. Europaparlamentet rekommenderar byrån att utveckla effektindikatorer och anser att 

sådana effektindikatorer är av största vikt för att mäta effektiviteten inom byrån. 
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10. Europaparlamentet understryker att byrån bör fortsätta att främja en dialog med 

intressenterna och medborgarna och integrera denna dialog i sina prioriteringar och 

verksamheter som ska genomföras. 

11. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att 

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av 

byråns budget för budgetåret 2015. 
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