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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își exprimă satisfacția cu privire la execuția eficientă a bugetului 2007, atât în ceea ce 
privește creditele de angajament, cât și cele de plată, nivelul global de execuție a bugetului 
atingând 100%;

2. consideră că Agenția Europeană de Mediu este o sursă de reglementări importante de 
mediu pentru toate instituțiile și politicile UE; constată cu satisfacție că agenția a fost în 
măsură să coordoneze rețeaua europeană de informații privind mediul și de observare a 
mediului și să ajute instituțiile UE și statele membre să îmbunătățească nivelul de 
cunoaștere și informațiile despre mediu;

3. încurajează agenția să își continue eforturile pentru dezvoltarea în continuare a metodelor 
sale de comunicare pentru a atrage o acoperire media mai vastă a concluziilor sale, 
alimentând astfel dezbaterea publică asupra unor aspecte de mediu importante, cum ar fi 
schimbările climatice, biodiversitatea și gestionarea resurselor naturale;

4. subliniază faptul că impactul programelor de mediu este adesea redus de absența unei 
evaluări a impactului altor dispoziții legislative și programe comunitare asupra mediului;
consideră că AEM ar putea oferi sprijin pentru procesul de elaborare a politicilor 
intensificându-și activitatea în domeniul evaluării impactului asupra mediului;

5. subliniază rolul AEM în evaluarea aplicării legislației UE în domeniul mediului atât în 
cadrul UE, cât și în potențialele state membre;

6. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenției 
Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AEM aferent 
exercițiului financiar 2007.
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