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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad 2009 m. Europos aplinkos agentūrai skirta bendra 39,9 mln. eurų suma, iš jų 
34,56 mln. eurų sudaro ES subsidijos;

2. pažymi, kad EAA biudžetas palyginti su 2008 m. buvo padidintas 2,8 mln. eurų siekiant 
pažangos keturiose pagrindinėse srityse – prisitaikymo prie klimato kaitos, ekosistemos 
vertinimo, tvaraus vartojimo ir gamybos, nelaimių prevencijos ir valdymo, kaip nurodyta 
daugiametėje strategijoje 2009–2013 m.;

3. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų pastabas dėl to, kad 2009 m. atlikta daug 
biudžeto lėšų perkėlimų; mano, kad reikėtų atsižvelgti į agentūros pateiktą su šiomis 
pastabomis susijusį paaiškinimą, t. y. naujo strateginio penkerių metų laikotarpio plano, 
kuriame numatytos naujos pareigybės, įgyvendinimas;

4. labai palankiai vertina Europos aplinkos agentūrą, nes ji patikimai teikia nepriklausomą ir 
tikrą informaciją aplinkos klausimais visoms ES institucijoms, ES valstybėms narėms ir 
politikos formavimo įstaigoms;

5. pažymi, kad 2009 m. reikėjo numatyti 10 papildomų pareigybių norint padidinti 
pajėgumus ekosistemos įvertinimo, tvaraus vartojimo ir gamybos, Bendros aplinkosaugos 
informacijos sistemos kūrimo srityse, taip pat numatyti pajėgumus siekiant plėtoti naujas 
darbo sritis, susijusias su prisitaikymu prie klimato kaitos ir nelaimių prevencija ir 
valdymu; atsižvelgdamas į tai ragina toliau gerinti įdarbinimo procedūros skaidrumą, kaip 
nurodė Europos Audito Rūmai;

6. dar kartą ragina Agentūrą toliau stengtis tobulinti komunikacijos metodus siekiant, kad jos 
padarytos išvados būtų dažniau pateikiamos per visuomenės informavimo priemones ir 
visuomenė būtų skatinama diskutuoti svarbiais aplinkos klausimais, pvz., klimato kaitos, 
biologinės įvairovės ir gamtos išteklių valdymo;

7. atsižvelgdamas į turimą informaciją mano, kad Europos aplinkos agentūros vykdomajam 
direktoriui galima suteikti patvirtinimą, kad Europos aplinkos agentūra įvykdė 
2009 finansinių metų biudžetą.


