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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť s účinným plnením rozpočtu na rok 2007, keďže z hľadiska 
záväzkov aj platieb bolo celkové plnenie rozpočtu na úrovni 100 %;

2. považuje Európsku environmentálnu agentúru (EEA) za zdroj dôležitých právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia pre všetky inštitúcie EÚ a pre tvorbu politík;
s uspokojením konštatuje, že agentúra dokázala koordinovať Európsku informačnú 
a pozorovaciu sieť pre životné prostredie a pomáhať inštitúciám EÚ a členským štátom 
zlepšovať vedomosti v oblasti údajov a informácií o životnom prostredí;

3. povzbudzuje agentúru, aby pokračovala v úsilí o ďalší rozvoj komunikačných metód 
s cieľom získať väčší záujem médií o jej zistenia, čím sa podporí verejná rozprava 
o významných environmentálnych otázkach, ako napríklad zmene klímy, biodiverzite 
a hospodárení s prírodnými zdrojmi;

4. upozorňuje na to, že účinok programov v oblasti životného prostredia je často oslabený 
nedostatočným hodnotením environmentálnych vplyvov iných právnych predpisov 
a programov Spoločenstva; domnieva sa, že EEA by mohla poskytovať podporu tvorbe 
politiky ďalším rozvojom svojej činnosti v oblasti hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie;

5. zdôrazňuje úlohu, ktorú EEA zohráva v hodnotení vykonávania environmentálnych 
právnych predpisov EÚ v rámci EÚ a v kandidátskych krajinách;

6. na základe dostupných údajov zastáva názor, že výkonnému riaditeľovi Európskej 
environmentálnej agentúry možno udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu EEA 
za rozpočtový rok 2007.
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