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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. understreger, at Det Europæiske Miljøagentur (EEA) leverer pålidelige og uafhængige 
oplysninger om miljøet; roser kvaliteten af de resultater, der blev offentliggjort i 2019, 
såsom rapporterne om omstillingen til bæredygtighed i Europa, tilpasning til 
klimaændringer i landbrugssektoren, forebyggelse af plastaffald og om intensiteten af 
drivhusgasemissioner i transportbrændstoffer;

2. bemærker, at EEA's samlede budget i 2019 var på 52 059 228 EUR (en reduktion på 
20,9 % i forhold til 2018), hvoraf 39 733 971 EUR (svarende til en stigning på 5,3 % i 
forhold til 2018) kom fra Unionens almindelige budget;

3. bemærker med tilfredshed, at EEA's budgetovervågningsindsats resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 100 % for de disponible centrale budgetbevillinger 
(Unionens tilskud og bidrag fra andre medlemsstater);

4. minder om, at EEA i 2019 indførte nye datastrømme til overvågning af CO2 fra nye 
tunge køretøjer, støttede gennemførelsen af forvaltningsmekanismen for energiunionen 
og løbende fortsatte strømliningen af miljørapportering;

5. opfordrer EEA til fortsat at fremme samarbejdet med andre EU-agenturer og 
internationale organisationer og til at skabe dialog med interessenter og borgere;

6. beklager, at Revisionsretten i sin årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2019 konstaterede et tilfælde af kontrolsvigt, som førte til, at et ved kontrakt fastsat loft 
blev overskredet; bemærker, at EEA vil minde personalet om at tjekke de disponible 
midler, inden der indgås specifikke kontrakter;

7. bemærker, at en intern gennemgang af bestyrelsens og Præsidiets funktionsmåde førte 
til en styrkelse af Præsidiets rolle, øget brug af videokonferencer og færre rejser til 
København for Præsidiets medlemmer;

8. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
EEA's årsregnskab for regnskabsåret 2019 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

9. henstiller 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 2019.


