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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 общият размер на финансовите средства, разпределени през 2009 г. за 
Европейската агенция за околната среда, възлиза на 39,9 милиона евро, от които 
34,56 милиона от субсидии от ЕС;

2. отбелязва, че увеличението от 2,8 милиона евро в сравнение с бюджета за ЕАОС 
през 2008 г. е предназначено за развитието на четири основни области, сред които 
приспособяване към изменението на климата, оценка на екосистемите, устойчиво 
потребление и производство, а също и превенция и управление на бедствията, както 
е посочено в многогодишната стратегия за периода 2009–2013 г.;

3. отбелязва забележките на Европейската сметна палата за значителния брой 
бюджетни трансфери през 2009 г.; счита, че обяснението, дадено от Агенцията за 
това явление, следва да бъде прието, а именно изпълнението на нов петгодишен 
стратегически план с нова номенклатура;

4. приветства изрично Европейската агенция за околната среда като надежден 
доставчик на независима и сигурна информация за околната среда за всички 
институции на ЕС, държавите-членки на ЕС и органите, определящи политиките;

5. отбелязва, че през 2009 г. са били необходими 10 допълнителни длъжности за 
увеличаване на капацитета за оценка на екосистемите, устойчиво потребление и 
производство, разработване на обща информационна система за околната среда, 
както и за изграждане на капацитет за разработване на нови области на работа за 
приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на 
бедствията; насърчава във връзка с това по-нататъшните подобрения в процедурата 
за назначаване по отношение на прозрачността, както е посочено от Европейската 
сметна палата;

6. насърчава още веднъж Агенцията да продължава да полага усилия за развиване на 
своите методи за комуникация с цел осигуряване на по-голямо медийно покритие за 
своите открития, като по този начин ще подхранва публичните дебати по важни 
въпроси, свързани с околната среда, като например изменението на климата, 
биологичното разнообразие и управлението на природните ресурси;

7. 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 ЕАОС за финансовата 2009 година.


