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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med det effektiva genomförandet av 
budgeten för 2004.

2. Europaparlamentet anser att Europeiska miljöbyrån är en källa med viktig 
miljöinformation för samtliga EU-institutioner och för utarbetande av politiska åtgärder. 
Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån kunnat omvandla vissa 
komplicerade uppgifter till användarvänlig information och kunnat förmedla sina 
slutsatser till allmänheten. Byrån gratuleras till sin informativa webbsida.

3. Europaparlamentet uppmanar byrån att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare 
utveckla sina kommunikationsmetoder i syfte att öka mediatäckningen av sina resultat och 
därmed lämna underlag till den allmänna debatten om viktiga miljöfrågor, exempelvis 
klimatförändringen. 

4. Europaparlamentet påpekar att miljöprogrammens effekter ofta hämmas av att ingen 
bedömning görs av de effekter som annan gemenskapspolitik får för miljön.
Europeiska miljöbyrån uppmanas att ytterligare utveckla sitt arbete inom området för 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

5. Europaparlamentet betonar Europeiska miljöbyråns roll när det gäller att utvärdera 
tillämpningen av EU:s miljölagstiftning.

6. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den 
verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån kan beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av byråns budget för budgetåret 2004.
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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


