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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie w związku ze skutecznym wdrożeniem budżetu za rok 2007 -
zarówno w odniesieniu do zobowiązań, jak i płatności, ogólny poziom wykonania budżetu 
osiągnął 100%;

2. uznaje Europejską Agencję Środowiska za źródło ważnej legislacji z dziedziny ochrony 
środowiska dla wszystkich instytucji UE i dla określania jej polityki; zauważa
z zadowoleniem, że Agencja z powodzeniem skoordynowała europejską sieć 
informacyjną i obserwacyjną w dziedzinie środowiska oraz wsparła UE i państwa 
członkowskie we wzbogacaniu wiedzy w zakresie danych i informacji na temat 
środowiska;

3. zachęca Agencję, aby kontynuowała wysiłki w zakresie dalszego rozwoju metod 
komunikacji w celu zwrócenia większej uwagi mediów na wyniki swoich badań, a w ten 
sposób podsycenia publicznej debaty na temat istotnych zagadnień dotyczących 
środowiska naturalnego, takich jak zmiany klimatyczne, różnorodność biologiczna oraz 
gospodarka zasobami naturalnymi;

4. podkreśla, że wpływ programów środowiskowych jest często osłabiony przez brak oceny 
oddziaływania na środowisko innych aktów legislacyjnych i programów Wspólnoty;
uważa, że Europejska Agencja Środowiska mogłaby zaoferować wsparcie w dziedzinie 
kształtowania polityki przez dalsze działania dotyczące oceny oddziaływania na 
środowisko;

5. podkreśla rolę Europejskiej Agencji Środowiska w dokonywaniu oceny wdrażania 
prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska naturalnego zarówno na terenie UE, jak i 
w przyszłych państwach członkowskich; 

6. na podstawie dostępnych danych przyjmuje stanowisko, że dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska można udzielić absolutorium z wykonania budżetu EEA 
za rok budżetowy 2007.
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