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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que os recursos financeiros à disposição da Agência Europeia do Ambiente em 
2009 ascendem a um total de 39,9 milhões de euros, dos quais 34,56 milhões provenientes 
de subsídios da UE;

2. Observa que o aumento de 2,8 milhões de euros relativamente ao orçamento da AEA em 
2008 se destinou ao desenvolvimento de quatro áreas fulcrais, como a adaptação às 
alterações climáticas, a avaliação do ecossistema, o consumo e a produção sustentáveis e a 
prevenção e gestão de catástrofes naturais, como indicado na estratégia plurianual para 
2009-2013;

3. Toma nota das observações do Tribunal de Contas Europeu acerca do número 
considerável de transferências orçamentais realizadas em 2009; é da opinião de que a 
explicação fornecida pela Agência para este fenómeno deve ser respeitada, a saber, a 
implementação do novo plano quinquenal estratégico com uma nova nomenclatura;

4. Felicita explicitamente a Agência Europeia do Ambiente enquanto fonte fidedigna de 
informações ambientais independentes e seguras para todas as instituições, 
Estados-Membros e órgãos de tomada de decisão da UE; 

5. Observa que foram necessários 10 postos suplementares em 2009 para reforçar as 
capacidades em matéria de avaliação do ecossistema, consumo e produção sustentáveis, 
desenvolvimento de um Sistema Comum de Informação Ambiental, bem como criar 
capacidades que permitam desenvolver novos domínios de actividade na adaptação às 
alterações climáticas e na prevenção e gestão de catástrofes naturais; incita, neste 
contexto, a um maior aperfeiçoamento do processo de recrutamento em termos de 
transparência, como indicado pelo Tribunal de Contas Europeu;

6. Encoraja uma vez mais a Agência a prosseguir os seus esforços para um maior 
desenvolvimento dos seus métodos de comunicação, a fim de atrair uma maior cobertura 
mediática para as suas conclusões, alimentando assim o debate público sobre importantes 
questões ambientais, como as alterações climáticas, a biodiversidade e a gestão de 
recursos naturais;

7. Com base nos dados disponíveis, considera que deve ser dada quitação ao director 
executivo da Agência Europeia do Ambiente pela execução do orçamento da AEA para o 
exercício financeiro de 2009.


