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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. отбелязва, че оперативните приходи за 2008 г. на Европейската агенция за околната 
среда възлизат на 37.1 милиона евро, в това число субсидията от страна на 
Общността, която е в размер на 31.7 милиона евро; припомня, че тази сума е с над 2 
милиона евро по-малка в сравнение с общия бюджет за 2007 г.; изразява 
удовлетворение от цялостното изпълнение на бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за плащания;

2. счита, че Европейската агенция за околната среда е източник на важна, обективна, 
надеждна и съпоставима информация относно състоянието на околната среда  за 
всички институции на ЕС, държавите-членки на ЕС и за органите, определящи 
политиките; отбелязва, че през 2008 г. са били необходими и са използвани два 
милиона евро допълнителни средства за извършване на задачите, възложени от ГД 
„Околна среда“, за да се подкрепят основните приоритети на ЕС в областта на 
околната среда през 2008 г., в това число развитието, воденето на преговори, 
прилагането и оценяването на политиките в областта на изменението на климата, 
както и усъвършенстване на показателите, свързани с адаптирането, ограничаване 
на последиците, въздействието и уязвимостта, развитието на плана за действие, 
основаващ се на Съобщението на Комисията относно биологичното разнообразие, 
публикувано през 2006 г., разработването на Обща информационна система за 
околната среда и изпълнението на плана за действие за устойчиво потребление и 
производство;

3. насърчава Европейската агенция за околна среда да продължава да полага усилия за 
развиване на своите методи за комуникация с цел осигуряване на по-голямо 
медийно покритие за нейните открития, като по този начин ще подхрани 
публичните дебати по важните въпроси, свързани с околната среда, като например 
изменението на климата, биологичното разнообразие и управлението на природните 
ресурси;

4. подчертава ролята на Европейската агенция за околна среда за оценката във връзка 
с прилагането на европейското законодателство за околната среда както в рамките 
на ЕС, така и в съседните държави;

5. въз основа на наличните данни счита, че изпълнителният директор на Европейската 
агенция за околна среда може да бъде освободен от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.


