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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. силно приветства работата на Европейската агенция за околната среда като 
надежден доставчик на независима и сигурна информация за околната среда за 
всички институции на Съюза, държавите членки и органите, определящи 
политиките; 

2. отбелязва, че финансовите ресурси, предоставени на Агенцията от бюджета на 
Съюза за 2010 г., възлизат на 35 300 000 EUR; 

3. изразява задоволство, че през 2010 г. Агенцията постави допълнителен акцент върху 
биологичното разнообразие, Глобалния мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС), платформата „Eye on Earth“ и доклада за състоянието на 
околната среда (SOER) за 2010 г., като така бяха използвани субсидии на Съюза по 
начина, предвиден от законодателя на Съюза и европейския бюджетен орган;

4. би желал допълнително да насърчи Агенцията да продължава да полага усилия за 
по-нататъшно развиване на своите методи за комуникация с цел осигуряване на по-
широко медийно отразяване за своите констатации, и по този начин да подхранва 
публичните дебати, като осигурява по-широко разпространение на информацията, 
предоставяна на разположение на обществеността, относно важни, свързани с 
околната среда въпроси като например изменението на климата, биологичното 
разнообразие и управлението на природните ресурси;

5. отбелязва, че Сметната палата не е формулирала специални забележки и счита, че 
отчетите на Агенцията за 2010 г. са надеждни, законосъобразни и редовни;

6. въз основа на наличните данни счита, че изпълнителният директор на Европейската 
агенция за околната среда може да бъде освободен от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2010 година.
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