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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że w 2009 r. Europejska Agencja Ochrony Środowiska dysponowała środkami 
finansowymi w wysokości 39,9 mln EUR, przy czym 34,56 mln EUR pochodziło z 
dotacji unijnych; 

2. zauważa, że kwota 2,8 mln EUR, o jaką zwiększono budżet Agencji w porównaniu do 
budżetu na 2008 r., została przeznaczona na rozwinięcie czterech kluczowych dziedzin, a 
mianowicie przystosowanie do zmiany klimatu, ocenę ekosystemów, zrównoważone 
zużycie i produkcję oraz zapobieganie klęskom żywiołowym i zarządzanie w przypadku 
takich klęsk, zgodnie z treścią wieloletniej strategii na lata 2009-2013;

3. przyjmuje do wiadomości uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące 
znacznej liczby przesunięć budżetowych w 2009 r.; uważa, że należy uszanować 
udzielone przez Agencję wyjaśnienie tego zjawiska, a mianowicie wdrożenie nowego 
pięcioletniego planu strategicznego Agencji, wraz z nową nomenklaturą;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że Europejska Agencja Ochrony Środowiska jest 
wiarygodnym źródłem niezależnych i pewnych informacji w zakresie środowiska dla 
wszystkich instytucji unijnych, państw członkowskich UE i organów decyzyjnych; 

5. zauważa, że w 2009 r. potrzebnych było 10 dodatkowych stanowisk, aby zwiększyć 
zdolności w zakresie oceny ekosystemów, zrównoważonego zużycia i produkcji, rozwoju 
systemu udostępniania informacji o środowisku oraz aby wprowadzić środki niezbędne do 
rozwinięcia nowych dziedzin pracy w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz 
zapobiegania klęskom żywiołowym i zarządzania w przypadku takich klęsk; zachęca w 
związku z tym do dalszego ulepszania procedury rekrutacji w zakresie przejrzystości, jak 
wskazał Europejski Trybunał Obrachunkowy;

6. ponownie zachęca Agencję do kontynuacji starań w zakresie dalszego rozwoju metod 
komunikacji, aby zwrócić większą uwagę mediów na wyniki jej badań, a w ten sposób 
podsycić publiczną debatę na temat istotnych zagadnień dotyczących środowiska 
naturalnego, takich jak zmiany klimatyczne, różnorodność biologiczna oraz gospodarka 
zasobami naturalnymi;

7. uważa, że na podstawie dostępnych danych można udzielić dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2009.


