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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρέχει αξιόπιστες και 
ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον· επιδοκιμάζει την ποιότητα των 
αποτελεσμάτων του που δημοσιεύτηκαν το 2019, όπως οι εκθέσεις σχετικά με τις 
μεταβάσεις στη βιωσιμότητα στην Ευρώπη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
στον γεωργικό τομέα, την πρόληψη των πλαστικών αποβλήτων, και την ένταση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων μεταφορών·

2. σημειώνει ότι, το 2019, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΟΠ ανήλθε σε 
52 059 228 EUR (μείωση κατά 20,9 % σε σύγκριση με το 2018), εκ των οποίων 
39 733 971 EUR (που αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 5,3 % σε σύγκριση με το 2018) 
προέρχονταν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
του ΕΟΠ είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 % όσον 
αφορά τις διαθέσιμες πιστώσεις του βασικού προϋπολογισμού (επιχορήγηση της 
Ένωσης και εισφορές από άλλες συμμετέχουσες χώρες)·

4. υπενθυμίζει ότι, το 2019, ο ΕΟΠ εφάρμοσε νέες ροές δεδομένων για την 
παρακολούθηση του CO2 από τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, υποστήριξε την 
εφαρμογή της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, και συνέχισε τον 
εξορθολογισμό της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων·

5. καλεί τον ΕΟΠ να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της 
Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, και να ενθαρρύνει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τους πολίτες·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή 
του για τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, εντόπισε αδυναμία 
ελέγχου, η οποία οδήγησε σε υπέρβαση του συμβατικού ανώτατου ορίου· σημειώνει ότι 
ο ΕΟΠ θα υπενθυμίζει στα μέλη του προσωπικού να ελέγχουν τους διαθέσιμους 
προϋπολογισμούς πριν από τη σύναψη ειδικών συμβάσεων·

7. σημειώνει ότι η εσωτερική επανεξέταση της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου 
και του προεδρείου είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο ρόλος του προεδρείου, να 
αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι βιντεοδιασκέψεις, και να μειωθούν οι 
μετακινήσεις των μελών του προεδρείου στην Κοπεγχάγη·

8. επικροτεί το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του ΕΟΠ για το 2019 είναι αξιόπιστοι και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

9. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του 
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προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019.


