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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen: 

EMA:.  

1. spreekt zijn tevredenheid over de doeltreffende uitvoering van de begroting 2003; 

2. beschouwt het Europees Milieuagentschap als een bron van belangrijke milieu-informatie 
voor alle EU-instellingen en de beleidsvorming; stelt met tevredenheid vast dat het 
Milieuagentschap erin is geslaagd bepaalde ingewikkelde technische gegevens om te 
zetten in gebruikersvriendelijke informatie en zijn conclusies bekend te maken aan het 
publiek; spoort het Agentschap aan zijn inspanningen gericht op verdere verbetering van 
zijn communicatiemethoden voort te zetten; 

3. benadrukt het feit dat het effect van milieuprogramma's vaak wordt belemmerd door het 
gebrek aan rapportage van de milieueffecten van andere communautaire wetgeving en 
programma's; is van mening dat het EMA een bijdrage zou kunnen leveren aan de 
beleidsvorming door zijn werkzaamheden op het gebied van de milieueffectrapportage 
verder te ontwikkelen; 

4. benadrukt de rol van het EMA bij de beoordeling van de implementatie van EU-
milieuwetgeving, zowel in de EU als in de kandidaat-lidstaten; 

EMEA: 

5. stelt met tevredenheid vast dat de uitvoering van zowel de beleidskredieten als de 
huishoudelijke begroting op een hoog niveau is gebleven; 

6. stelt vast dat het Europa-wijde rapportagesysteem op het gebied van de 
geneesmiddelenbewaking (de Eudra Vigilance-databank) nog steeds niet geheel 
operationeel is; verzoekt het Bureau en de betrokken nationale autoriteiten de 
werkzaamheden onverwijld af te ronden; 

EFSA: 

7. stelt vast dat 2003 voor het EFSA het eerste werkingsjaar was; spreekt zijn tevredenheid 
uit over de volledige uitvoering van zowel de beleidskredieten als de huishoudelijke 
begroting. 
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B3-4330 EFSA - Subsidiëring 
titels 1 en 2 

9,075 9,072 99,9

B3-4331 EFSA - Subsidiëring 
titel 3 

4,020 4,019 99,9

B4-3100 EMA - Subsidiëring 
titels 1 en 2 

13,181 13,180 99,9

B4-3101 EMA - Subsidiëring 
titel 3 

13,463 13,232 98,3

 

B5-3120 EMEA - 
Subsidiëring titels 1 
en 2 

6,568 6,472 98,5

B5-3121 EMEA - 
Subsidiëring titel 3 

13,352 13,313 99,7
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