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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει ως αρμόδια επιτροπή τις 
ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού του
2004·

2. θεωρεί τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Περιβάλλοντος σημαντική πηγή περιβαλλοντικών 
πληροφοριών για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους φορείς λήψης αποφάσεων· 
επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός κατάφερε να μετατρέψει ορισμένα σύνθετα 
στοιχεία σε εύχρηστες πληροφορίες και να δημοσιεύσει τα συμπεράσματά του· συγχαίρει 
τον Οργανισμό για την ενημερωτική ιστοθέση του·

3. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των επικοινωνιακών του μεθόδων, προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη των 
ευρημάτων του από τα μέσα ενημέρωσης και να τροφοδοτήσει έτσι το δημόσιο διάλογο 
για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική μεταβολή· 

4. επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών προγραμμάτων περιορίζεται συχνά 
λόγω της μη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων άλλων κοινοτικών πολιτικών· 
καλεί τον ΕΟΠ να εντείνει περαιτέρω το έργο του στον τομέα της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 

5. υπογραμμίζει το ρόλο του ΕΟΠ στην αξιολόγηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ·

6. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, πιστεύει ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον Γενικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠ για το οικονομικό έτος 2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε εκατ. ευρώ)
Budget
Θέση Ονομασία Σύνολο πιστώσεων 

ανάληψης 
υποχρεώσεων

(αρχικός 
προϋπολογισμός 

2004, 
συμπληρωματικοί 
και διορθωτικοί 

προϋπολογισμοί και 
μεταφορές 
πιστώσεων, 
πρόσθετες 
πιστώσεις, 

συμπεριλαμβανομέν
ων μεταφορών από 

το 2003, 
επαναχρησιμοποίηση 

εσόδων, κ.λπ.)

Αναληφθεί
σες 

υποχρεώσει
ς

% Σύνολο πιστώσεων 
πληρωμών
(αρχικός 

προϋπολογισμός 2004, 
συμπληρωματικοί και 

διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί και 

μεταφορές πιστώσεων, 
πρόσθετες πιστώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων 
μεταφορών από το 

2003, 
επαναχρησιμοποίηση 

εσόδων, κ.λπ.)

Αποτέλεσμ
α

%

07 04 01 01 ΕΟΠ - Επιδότηση από τους 
τίτλους 1 και 2

15.186 15.029 99.0 15.186 14.490 95.4

07 04 01 02 ΕΟΠ - Επιδότηση από τον 
τίτλο 3

15.152 14.932 98.6 15.187 14.557 95.9


