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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je bilo za Evropsko agencijo za okolje leta 2009 na voljo 39,9 milijonov 
EUR skupnih finančnih sredstev, od tega je 34,56 milijonov EUR izhajalo iz subvencij 
EU; 

2. ugotavlja, da je bilo povečanje 2,8 milijonov EUR v primerjavi s proračunom agencije za 
leto 2008 namenjeno razvoju štirih bistvenih področij, in sicer prilagajanju na podnebne 
spremembe, ocenjevanju ekosistemov, trajnostni porabi in proizvodnji ter preprečevanju 
in obvladovanju naravnih nesreč, kot je opredeljeno v večletni strategiji za obdobje 2009-
2013;

3. je seznanjen z ugotovitvami Evropskega računskega sodišča o precejšnjem številu 
proračunskih prerazporeditev v letu 2009; meni, da je treba glede tega upoštevati 
obrazložitev agencije, ki navaja izvajanje novega petletnega strateškega načrta z novo 
nomenklaturo;

4. izrecno pozdravlja Evropsko agencijo za okolje kot zanesljivega dobavitelja neodvisnih in 
potrjenih okoljskih informacij vsem institucijam, državam članicam in organom odločanja 
EU; 

5. ugotavlja, da je bilo v letu 2009 potrebnih 10 novih delovnih mest za okrepitev 
zmogljivosti na področjih ocenjevanja ekosistemov, trajnostne porabe in proizvodnje ter 
razvoja skupnega informacijskega sistema za okolje in za uvajanje zmogljivosti za razvoj 
novih področij dela pri prilagajanju na podnebne spremembe ter preprečevanju in 
obvladovanju naravnih nesreč; glede tega spodbuja dodatno izboljšanje postopka 
zaposlovanja na področju preglednosti, kot je navedlo Evropsko računsko sodišče;

6. ponovno spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva za dodatni razvoj komunikacijskih 
metod, da bi povečala zanimanje medijev za svoje ugotovitve in tako spodbudila javno 
razpravo o pomembnih okoljskih vprašanjih, kot so podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in ravnanje z naravnimi viri;

7. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršilnemu direktorju Evropske agencije 
za okolje lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 
2009.


