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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Изразява задоволството си от ефективното изпълнение на бюджета за 2007 г. - по 
отношение на поетите задължения и плащанията общото ниво на изпълнение на 
бюджета достигна 100%;

2. Счита Европейската агенция за околна среда за източник на важно законодателство 
в областта на околната среда за всички институции на Европейския съюз и процеса 
на определяне на политиките; отбелязва със задоволство, че агенцията се е справила 
с координацията на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната 
среда и да спомогне за по-доброто запознаване на европейските институции и 
държавите-членки с информацията за околната среда;

3. Насърчава агенцията да продължи усилията си за по-нататъшно развиване на 
методите на комуникация, с цел да привлече по-голямо медийно отразяване на 
резултатите, които е постигнала, и по този начин да засили обществения дебат по 
отношение на важни въпроси, свързани с околната среда, а именно промяната на 
климата, биоразнообразието и управлението на природни ресурси;

4. Подчертава факта, че въздействието на програмите за околна среда често е 
възпрепятствано от липсата на оценка за последиците върху околната среда от 
други общностни разпоредби и програми; счита, че Европейската агенция за околна 
среда би могла да подпомогне процеса на определяне на политиките, като 
допълнително развива работата си в областта на оценяването на въздействието 
върху околната среда;

5. Подчертава ролята на Европейската агенция за околна среда за оценката във връзка 
с прилагането на европейското законодателство за околната среда в рамките на ЕС 
и на бъдещи държави-членки; 

6. Въз основа на наличните данни счита, че изпълнителният директор на Европейската 
агенция за околна среда може да бъде освободен от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на агенцията за финансовата 2007 година.
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