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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. observă că resursele financiare totale disponibile în 2009 pentru Agenția Europeană de 
Mediu se ridică la 39,9 milioane EUR, din care 34,56 milioane EUR provin din subvenții; 

2. observă că majorarea de 2,8 milioane EUR față de bugetul 2008 al AEM era menită să 
dezvolte domenii-cheie, cum ar fi adaptarea la schimbările climatice, evaluarea 
ecosistemului, consumul și producția durabile și prevenirea și gestionarea catastrofelor, 
astfel cum au fost identificate în strategia multianuală pentru 2009-2013;

3. ia act de observațiile făcute de Curtea de Conturi Europeană privind numărul considerabil 
de transferuri bugetare în 2009; consideră că explicația dată de Agenție cu privire la acest 
fenomen ar trebui să fie respectată, și anume implementarea noului plan strategic pe cinci 
ani cu o nouă nomenclatură;

4. salută explicit Agenția Europeană de Mediu ca furnizor fiabil de informații independente 
și sigure de mediu pentru toate instituțiile UE, statele membre ale UE și organele de 
elaborare a politicilor; 

5. observă că au fost necesare 10 noi posturi în 2009 pentru consolidarea capacităților în 
domeniul evaluării ecosistemului, al consumului și producției durabile, al dezvoltării unui 
sistem partajat de informații referitoare la mediu, precum și pentru crearea capacităților de 
dezvoltare a unor noi domenii de activitate în sfera adaptării la schimbările climatice și a 
prevenirii și gestionării catastrofelor; încurajează, în acest sens, realizarea altor 
îmbunătățiri în procedura de recrutare în ceea ce privește transparența, așa cum arată 
Curtea de Conturi Europeană;

6. încurajează încă o dată Agenția să își continue eforturile pentru dezvoltarea în continuare 
a metodelor sale de comunicare pentru a atrage o acoperire media mai vastă a concluziilor 
sale, alimentând astfel dezbaterea publică asupra unor aspecte de mediu importante, cum 
ar fi schimbările climatice, biodiversitatea și gestionarea resurselor naturale;

7. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AEM aferent 
exercițiului financiar 2009.


