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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs (agenturets) samlede budget i 2017 var på 
70 621 793 EUR (+40 % sammenlignet med 2016), hvoraf 36 309 240 EUR (stabilt 
sammenlignet med 2016) blev stillet til rådighed via Den Europæiske Unions 
almindelige budget; bemærker, at budgetvæksten skyldtes en stigning i de midler, der 
blev modtaget til støtte for EU-projekter, hovedsagelig Copernicusprogrammet;

2. noterer sig, at agenturets budgetovervågningsindsats resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 99,9 % for de disponible centrale budgetbevillinger 
(Unionens tilskud og bidrag fra andre medlemsstater);

3. roser kvaliteten af de resultater, som agenturet offentliggjorde i 2017, såsom rapporten 
om "klimaændringer, konsekvenser og sårbarhed i Europa", det europæiske 
luftkvalitetsindeks og miljøindikatorrapporten for 2017;

4. beklager, at agenturet har stået over for stadig flere udfordringer med at nå de mål, der 
er opstillet i dets flerårige arbejdsprogram som følge af de store 
ressourcebegrænsninger, og at nogle resultater som følge heraf ikke kunne leveres i 
2017; insisterer på, at agenturets kapacitet til at reagere på den politiske udvikling vil 
afhænge af det fremtidige niveau af tildelte ressourcer eller af afbrydelsen af de 
nuværende opgaver;

5. bemærker, at der i juni 2017 blev vedtaget en ny politik til beskyttelse af personers 
værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane;

6. påpeger de svagheder, som Revisionsretten har påpeget i de ansættelsesprocedurer, som 
blev organiseret af agenturet, og anmoder agenturet om at øge gennemsigtigheden og 
sikre ligebehandling af ansøgerne;

7. bemærker, at bestyrelsen indledte en revision af agenturets to forvaltningsorganer, som 
forventes at blive afsluttet inden udgangen af 2018;

8. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

9. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2017.
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