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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι τα λειτουργικά έσοδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 
έτος 2008 ανέρχονται στα 37,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής 
επιδότησης ύψους 31,7 εκατ.· υπενθυμίζει ότι το ποσό υπολείπεται κατά 2 εκατ. ευρώ και 
άνω του αντίστοιχου από τον γενικό προϋπολογισμό του 2007· δηλώνει ικανοποιημένο 
από την συνολική εκτέλεση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών·

2. θεωρεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος πηγή σημαντικών, αντικειμενικών, 
αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών όσον αφορά την κατάσταση του 
περιβάλλοντος, προοριζόμενων για όλα τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους φορείς 
άσκησης πολιτικής· σημειώνει ότι επιπρόσθετη χρηματοδότηση δύο εκατ. ευρώ 
απαιτήθηκε και αξιοποιήθηκε  για νέα καθήκοντα από τη ΓΔ Περιβάλλοντος ώστε να 
υποστηριχθούν οι μείζονες περιβαλλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ το 2008, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης, διαπραγμάτευσης, υλοποίησης και αξιολόγησης 
νέων πολιτικών για την κλιματική μεταβολή, καθώς και για να βελτιωθούν οι δείκτες 
προσαρμογής, άμβλυνσης, αντικτύπου και τρωτότητας, για να διαμορφωθεί το σχέδιο 
δράσης που απορρέει από την ανακοίνωση της Επιτροπής για την βιοποικιλότητα που 
δημοσιεύτηκε το 2006, για την ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών για το 
Περιβάλλον και για να εφαρμοστεί σχέδιο δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και 
παραγωγή·

3. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για περαιτέρω ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών μεθόδων του για να προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα 
ενημέρωσης για τις διαπιστώσεις του και κατ’ αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτήσει τη 
δημόσια συζήτηση με θέμα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η αλλαγή του 
κλίματος, η βιοποικιλότητα και η διαχείριση των φυσικών πόρων·

4. τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στην 
αξιολόγηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ τόσο εντός της ΕΕ 
όσο και εντός των ομόρων μελών

5. είναι της γνώμης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τη εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό 
έτος 2008.


