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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. παρατηρεί ότι το σύνολο των δημοσιονομικών πόρων που τέθηκαν στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) το 2009 ανέρχεται σε 39,9 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 34,56 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδοτήσεις της ΕΕ· 

2. επισημαίνει ότι η αύξηση κατά 2,8 εκατ. ευρώ που παρατηρείται σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του ΕΕΑ για το 2008 έχει ως στόχο την ανάπτυξη 4 καίριων τομέων, 
όπως η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, η αξιολόγηση οικοσυστημάτων, η βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή και η πρόληψη και διαχείριση καταστροφών, τομείς που 
προσδιορίστηκαν στο πολυετές πρόγραμμα στρατηγικής για την περίοδο 2009-2013·

3. λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
τον σημαντικό αριθμό δημοσιονομικών μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν το 2009· 
είναι της άποψης ότι η εξήγηση που έδωσε ο Οργανισμός για τούτα τα φαινόμενα πρέπει 
να γίνει σεβαστή, ότι οφείλονται δηλαδή στην υλοποίηση του νέου πενταετούς 
στρατηγικού σχεδίου με νέα ονοματολογία·

4. χαιρετίζει ανεπιφύλακτα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ως αξιόπιστη πηγή 
ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών πληροφοριών για όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους φορείς χάραξης πολιτικής· 

5. σημειώνει ότι 10 νέες θέσεις απασχόλησης κρίθηκαν απαραίτητες εντός του 2009 
προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες στους τομείς της αξιολόγησης 
οικοσυστημάτων, της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, της ανάπτυξης Ενιαίου 
Συστήματος Πληροφοριών για το Περιβάλλον και προκειμένου να εδραιωθούν οι 
δυνατότητες ανάπτυξης νέων πεδίων εργασίας όσον αφορά την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές και την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών· συντάσσεται, επ` 
αυτού, με τις προσπάθειες να βελτιωθούν περαιτέρω οι διαδικασίες προσλήψεων από 
άποψη διαφάνειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

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

7. φρονεί, βάσει των στοιχείων που διατίθενται, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην 
εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του ECDC για το οικονομικό έτος 2009.


