
PA\758879SL.doc PE416.684v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2008/2259(DEC)

23.12.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici za izvrševanje proračuna Evropske agencije za okolje za 
proračunsko leto 2007
(SEC(2008)2359 - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

Poročevalec: Péter Olajos



PE416.684v01-00 2/3 PA\758879SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\758879SL.doc 3/3 PE416.684v01-00

SL

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izraža zadovoljstvo nad učinkovitim izvrševanjem proračuna za leto 2007 tako glede 
odobritev za prevzem obveznosti kot glede plačil, saj je skupna stopnja izvrševanja 
proračuna dosegla 100 %;

2. meni, da je Evropska agencija za okolje vir pomembne okoljske zakonodaje za vse 
institucije Evropske unije in oblikovanje politik EU; z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
agencija uspela uskladiti evropske okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje in 
pomagati institucijam EU in državam članicam, da bolje poznajo okoljske podatke in 
informacije;

3. spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva za razvoj komunikacijskih načinov, da bi 
povečala zanimanje medijev za svoje ugotovitve in tako spodbudila javno razpravo o 
pomembnih okoljskih vprašanjih, na primer podnebnih spremembah, biotski 
raznovrstnosti in gospodarjenju z naravnimi viri;

4. poudarja, da pomanjkanje ocene okoljskih vplivov druge zakonodaje in programov 
Skupnosti pogosto zmanjšuje učinek okoljskih programov; prepričan je, da bi Evropska 
agencija za okolje lahko zagotovila podporo za oblikovanje politike tako, da bi naprej 
razvijala svoje delo na področju presoje okoljskih vplivov;

5. poudarja vlogo Evropske agencije za okolje pri ocenjevanju izvajanja okoljske zakonodaje 
EU v EU in v prihodnjih državah članicah;

6. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršilni direktorici Evropske agencije za 
okolje lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna EEA za proračunsko leto 2007.


