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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elégedettségét fejezi ki a 2004. évi költségvetés hatékony végrehajtásával kapcsolatban;

2. az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget hasznos környezetvédelmi információk 
forrásának tekinti az EU minden intézménye számára és a politikai döntéshozatal 
szempontjából; elégedettséggel jegyzi meg, hogy az Ügynökség bonyolult adatokat át 
tudott alakítani felhasználóbarát információvá és következtetéseit sikerrel tárta a 
nyilvánosság elé; gratulál az Ügynökség informatív honlapjához;

3. arra ösztönzi az Ügynökséget, hogy folytassa a kommunikációs módszereinek 
továbbfejlesztésére tett erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a média még nagyobb 
terjedelemben számoljon be tevékenységéről, és így ösztönözze a fontos környezetvédelmi 
kérdésekben, például az éghajlatváltozás ügyében folytatott nyilvános vitát;

4. rámutat arra, hogy a környezetvédelmi programok hatását gyakran csökkenti, hogy az 
egyéb közösségi politikák környezeti hatását nem értékelik; felkéri az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökséget, hogy folytassa a környezeti hatásvizsgálatok területén 
végzett tevékenységét;

5. hangsúlyozza az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek az európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának értékelésében betöltött szerepét;

6. a rendelkezésre álló adatok alapján azon a véleményen van, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója mentesítést kaphat az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatban.
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ANNEX

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total commitment 
appropriations

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 

2003, reuse of 
revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 2003, 
reuse of revenue etc.)

Turnout %

07 04 01 01 EEA - Subsidy under titles 1 
and 2

15.186 15.029 99.0 15.186 14.490 95.4

07 04 01 02 EEA - Subsidy under title 3 15.152 14.932 98.6 15.187 14.557 95.9


