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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Exprime a sua satisfação pela execução eficaz do orçamento para 2007 - tanto em termos 
de dotações para autorizações como para pagamentos, o nível global de execução 
orçamental atingiu os 100%;

2. Considera a Agência Europeia do Ambiente como uma fonte de importante legislação 
ambiental para todas as instituições e para a definição de políticas da UE; nota com 
satisfação que a Agência conseguiu coordenar a rede de informação e observação 
ambiental europeia e ajudar as instituições da UE e os Estados-Membros a melhorarem os 
seus conhecimentos quanto a dados e informações sobre o ambiente;

3. Encoraja a Agência a prosseguir os seus esforços para desenvolver os seus métodos de 
comunicação a fim de atrair uma maior cobertura mediática para as suas conclusões, 
alimentando assim o debate público sobre importantes questões ambientais, como as 
alterações climatéricas, a biodiversidade e a gestão de recursos naturais;  

4. Sublinha o facto de o impacto dos programas ambientais ser muitas vezes prejudicado 
pela falta de avaliação do impacto ambiental de outros programas e outra legislação 
comunitárias; está convicto que a AEA poderia apoiar a definição de políticas,
desenvolvendo mais os seus trabalhos no domínio da avaliação do impacto ambiental;

5. Sublinha o papel da AEA na avaliação da aplicação da legislação ambiental comunitária, 
tanto na UE como nos Estados-Membros em perspectiva;

6. Com base nos dados disponíveis, considera que deve ser dada quitação ao director da 
Agência Europeia do Ambiente pela execução do orçamento da AEA para o exercício 
financeiro de 2007. 


