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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. spreekt haar voldoening uit over de doeltreffende uitvoering van de begroting voor 2007 -
zowel wat vastleggingen als wat betalingen betreft bereikte het algemene uitvoeringspeil 
van de begroting 100%;

2. beschouwt het Europees Milieuagentschap als een bron van belangrijke milieuwetgeving 
voor alle EU-instellingen en hun beleidsontwikkeling; stelt met voldoening vast dat het 
agentschap in staat is gebleken de Europese milieu-informatie en het observatienetwerk te 
coördineren en de EU-instellingen en lidstaten te helpen de kennis van milieugegevens en 
-informatie te verbeteren;

3. moedigt het agentschap aan de inspanningen om zijn communicatiemethodes verder te 
ontwikkelen, voort te zetten, zodat er meer media-aandacht komt voor zijn bevindingen en 
het publieke debat over belangrijke milieukwesties, zoals klimaatverandering, 
biodiversiteit en het beheer van natuurlijke hulpbronnen, wordt gestimuleerd;

4. onderstreept dat de impact van milieuprogramma's vaak wordt afgeremd door een gebrek 
aan beoordelingen van de milieu-impact van andere communautaire wetgeving en 
programma's; is van mening dat het EEA beleidsondersteuning zou kunnen bieden door 
zijn activiteiten op het gebied van milieueffectbeoordeling verder te ontwikkelen;

5. benadrukt de rol van het EEA bij de evaluatie van de tenuitvoerlegging van de EU-
milieuwetgeving, zowel in de EU als in toekomstige lidstaten;

6. is op basis van de beschikbare gegevens van mening dat de uitvoerend directeur van het 
Europees Milieuagentschap kwijting kan worden verleend voor de uitvoering van de 
begroting van het EEA voor het begrotingsjaar 2007.


