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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του 2005 αφενός όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και αφετέρου όσον αφορά τις 
πληρωμές·

2. θεωρεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ως πηγή σημαντικών περιβαλλοντικών 
πληροφοριών για όλα τα θεσμικά όργανα και την εκπόνηση πολιτικής της ΕΕ· 
επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός κατόρθωσε να μετατρέψει ορισμένα 
σύνθετα στοιχεία σε σαφή συμπεράσματα και να τα γνωστοποιήσει στο κοινό· 
αναγνωρίζει ιδίως τη σπουδαιότητα της έκθεσης «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση 
και προοπτικές το 2005» όσον αφορά την παροχή πληροφοριών φιλικών στο χρήστη 
σχετικά με το περιβάλλον και όσον αφορά την επισήμανση των καίριων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη·

3. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για περαιτέρω ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών μεθόδων του προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη εκ 
μέρους των μέσων ενημέρωσης για τις διαπιστώσεις του και κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η 
αλλαγή του κλίματος, η βιοποικιλότητα και η διαχείριση των φυσικών πόρων·

4. επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών προγραμμάτων συχνά παρεμποδίζεται 
από την έλλειψη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων άλλων κοινοτικών 
πολιτικών· καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος να αναπτύξει περαιτέρω το 
έργο του στον τομέα της αξιολόγησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

5. τονίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην αξιολόγηση της 
υλοποίησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

6. με βάση τα διατιθέμενα στοιχεία, είναι της γνώμης ότι στο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό 
έτος 2005.


