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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vyjadřuje svou spokojenost s efektivním plněním rozpočtu na rok 2007 – u prostředků na 
závazky i na platby dosáhla celková úroveň čerpání rozpočtu 100 %;

2. pokládá Evropskou agenturu pro životní prostředí za zdroj důležitých právních předpisů v 
oblasti životního prostředí pro všechny instituce EU a tvůrce její politiky; s uspokojením 
konstatuje, že se agentuře dařilo koordinovat Evropskou informační a pozorovací síť pro 
životní prostředí a pomáhat institucím EU a členským státům zlepšovat jejich znalosti, 
pokud jde o údaje a informace o životním prostředí; 

3. vybízí agenturu, aby i nadále usilovala o rozvíjení svých komunikačních metod tak, aby 
její závěry získaly větší pozornost sdělovacích prostředků, a stimulovala tak veřejnou 
diskusi o závažných otázkách v oblasti životního prostředí, jakými jsou klimatické změny, 
biologická rozmanitost a hospodaření s přírodními zdroji;

4. zdůrazňuje skutečnost, že tomu, aby byly programy pro životní prostředí účinné, často 
brání neexistence posouzení dopadů jiných právních předpisů a programů Společenství na 
životní prostředí; je přesvědčen, že by agentura EEA mohla poskytovat podporu tvůrcům 
politiky tím, že bude dále rozšiřovat svou práci v oblasti posuzování dopadu na životní 
prostředí; 

5. zdůrazňuje úlohu agentury EEA při hodnocení uplatňování právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí jak v EU, tak v zemích, které se výhledově mohou stát jejími členy; 

6. na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro životní prostředí udělit absolutorium za plnění rozpočtu agentury EEA na 
rozpočtový rok 2007.


	758879cs.doc

