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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 52 500 000 EUR ställdes till förfogande under 

2014 för Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån), varav 36 437 517 EUR (69,4 %) 

från unionens allmänna budget. Parlamentet betonar att detta belopp motsvarar 0,025 % 

av EU:s allmänna budget. 

2. Europaparlamentet noterar att 130 tjänster av 135 hade tillsatts i slutet av 2014, och att 74 

kontraktsanställda och utsända nationella experter var anställda vid byrån. Parlamentet 

noterar att tillsättningsgraden har sjunkit något jämfört med 2013 och att andelen 

kontraktsanställda och utstationerade nationella experter har minskat jämfört med 2013. 

Parlamentet noterar att byrån avsätter 72 % av sina personalresurser för  arbete med 

operativa uppgifter och uppmuntrar byrån till nya framsteg i denna riktning.  

3. Europaparlamentet tar del av kommentaren om förhands- och efterhandskontrollerna, som 

revisionsrätten på nytt förde fram i år, i synnerhet avseende de brister som även i år 

konstaterades i de granskade bidragstransaktionerna. Parlamentet påminner särskilt om att 

revisionsrätten och byrån har diskuterat systemet för förhandskontroll sedan 2012. 

Parlamentet uppmanar byrån att göra ytterligare ansträngningar i fråga om 

kontrollåtgärder.  

4. Europaparlamentet noterar att byrån under 2014 inledde ett anbudsförfarande för att 

upphandla konsulttjänster avseende it och GIS (geografiskt informationssystem) för 

genomförandet av komponenten för tillgång till referensdata (Reference Data Access, 

RDA) och för stöd till byrån i andra aktiviteter som gäller Copernicus till ett värde av 1,7 

miljoner EUR. Parlamentet tar del av revisionsrättens kommentar att en viktig aspekt av 

upphandlingen som avser kända brister (known shortcomings) inte specificerades 

någonstans i de tekniska anbudsspecifikationerna och att tydligare anbudsspecifikationer 

skulle ha gjort upphandlingsförfarandet mer ändamålsenligt och konkurrensutsatt. 

Parlamentet uppmanar byrån att i framtiden utarbeta tydliga anbudsspecifikationer.  

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

ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2014 i alla väsentliga 

avseenden är lagliga och korrekta.  

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

den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån beviljas ansvarsfrihet för 

genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014. 


