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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că Agenția Europeană de Mediu (AEM) furnizează informații 
temeinice și independente cu privire la mediul înconjurător; salută calitatea rezultatelor 
sale publicate în 2019, cum ar fi rapoartele privind tranzițiile către sustenabilitate în 
Europa, adaptarea la schimbările climatice în sectorul agricol, prevenirea deșeurilor de 
plastic și intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanții utilizați în 
transporturi;

2. ia act de faptul că, în 2019, bugetul total al AEM a fost de 52 059 228 EUR (o reducere 
de 20,9 % față de 2018), din care 39 733 971 EUR (reprezentând o creștere de 5,3 % 
față de 2018) au provenit de la bugetul general al Uniunii;

3. ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului depuse de AEM 
au avut ca rezultat o rată a execuției bugetare de 100 % din totalul creditelor disponibile 
în bugetul de bază (subvenția din partea Uniunii și contribuții din partea altor state 
membre);

4. reamintește că, în 2019, AEM a implementat noi fluxuri de date pentru monitorizarea 
emisiilor de CO2 provenite de la vehicule grele noi, a sprijinit punerea în aplicare a 
guvernanței uniunii energetice și a continuat simplificarea raportării în materie de 
mediu;

5. invită AEM să continue să promoveze cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și 
organizații internaționale, precum și dialogul cu părțile interesate și cu cetățenii;

6. regretă faptul că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său 
anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2019, a identificat o deficiență de 
control care a condus la depășirea unui plafon contractual; ia act de faptul că AEM va 
reaminti membrilor personalului să verifice bugetele disponibile înainte de a încheia 
contracte specifice;

7. ia act de faptul că o revizuire internă a funcționării Consiliului de administrație și a 
Biroului a condus la creșterea importanței rolului Biroului, la utilizarea pe scară mai 
largă a videoconferințelor și la reducerea numărului de deplasări la Copenhaga pentru 
membrii Biroului;

8. salută faptul că Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire 
la fiabilitatea conturilor anuale ale AEM pentru 2019 și cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente;

9. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2019.


