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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. konštatuje, že v roku 2014 mal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad‟) 

zo všeobecného rozpočtu Európskej únie k dispozícii sumu 80 547 505 EUR a že táto 

suma predstavuje 0,056 % z celkového rozpočtu EÚ; 

2. berie na vedomie, že miera čerpania dosiahla 98,9 %, čo predstavuje sumu nepoužitých 

rozpočtových prostriedkov 0,918 mil. EUR; rovnako berie na vedomie, že toto 

nedostatočné čerpanie zodpovedá nepoužitým pripísaným príjmom (výsledok 

hospodárenia úradu v roku 2013), ktoré sa opätovne použili v roku 2015; 

3. berie na vedomie, že ku koncu roka 2014 bolo obsadených 330 z 344 pracovných miest; 

víta nárast miery obsadenosti oproti roku 2013; 

4. víta skutočnosť, že úrad v roku 2014 zaviedol program riadenia talentov s cieľom 

optimalizovať využitie svojich ľudských zdrojov (personálu a expertov); 

5. je si osobitne vedomý verejného záujmu o rozhodovací proces v úrade, ktorý prebieha v 

rámci jeho úlohy a povinností stanovených právnymi predpismi; zdôrazňuje skutočnosť, 

že dôveryhodné pravidlá integrity majú zásadný význam a že okrem toho aj komunikácia 

a dostupnosť pre médiá majú mimoriadny význam; berie na vedomie, že úrad prideľuje 

74 % ľudských zdrojov na vedecké činnosti, hodnotenie a zber informácií, ako aj na 

komunikáciu; povzbudzuje úrad, aby v tomto smere ďalej napredoval; 

6. berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, ktorá sa zameriava na chyby v platbách 

miezd, ktoré viedli k nedoplatkom za obdobie rokov 2005 – 2014, a vyzýva úrad, aby čo 

najskôr prijal zodpovedajúce nápravné opatrenia; 

7. víta úsilie úradu o vykonanie nápravných opatrení na základe predchádzajúcich 

pripomienok Dvora audítorov, najmä zlepšenia, ktoré vykonal vo svojom ročnom 

pracovnom programe s cieľom zahrnúť viac podrobností o plánovaných obstarávaniach a 

grantoch; berie na vedomie prácu vykonanú od roku 2012 s cieľom zlepšovať účinnosť 

systému vnútornej kontroly úradu prostredníctvom prísneho sebahodnotenia, čo je ešte 

stále prebiehajúci proces; 

8. takisto víta úsilie úradu o vykonanie nápravných opatrení na základe poznámok 

Parlamentu v rámci postupu udeľovania absolutória za rok 2013 v oblasti finančnej 

kontroly, noriem vnútornej kontroly a vnútorného auditu; a okrem toho berie na vedomie 

úsilie úradu o zlepšenie zavedeného systému na spravovanie záujmov vedeckých 

expertov úradu; 

9. pripomína úradu rozhodnutie európskeho ombudsmana, že úrad „by mal prehodnotiť 

svoje pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov“, aby sa zabezpečilo, že experti, ktorí 

pracujú v akademickej sfére, poskytnú úradu všetky relevantné informácie; 
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10. so záujmom očakáva výsledky systémového preskúmania politiky úradu v oblasti 

nezávislosti a vedeckých rozhodovacích procesov;  

11. poukazuje na to, že Charta základných práv Európskej únie poskytuje jednotlivcom právo 

na prístup k verejným dokumentom; pripomína, že vedecká dôslednosť sa najlepšie 

zabezpečí transparentnosťou a zodpovednosťou v súvislosti s výsledkami;  

12. domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a 

zaviazať sa k čo najväčšej otvorenosti a transparentnosti; poznamenáva, že kroky 

smerujúce k transparentnosti procesov hodnotenia rizika sú vítaným prvým krokom, ale 

mala by sa zaručiť aj transparentnosť údajov; v tejto súvislosti víta začatie iniciatívy za 

transparentnosť v januári 2013; rovnako víta aj zlepšenú prezentáciu a prístupnosť 

informácií a dokumentov na domovskej stránke úradu a ostatné kroky, ako sú stanoviská 

na hodnotenie rizík a vplyvu týchto rizík na občanov Únie, prijaté v záujme „otvoreného 

EFSA“; povzbudzuje úrad, aby ďalej napredoval v tomto smere; 

13. žiada zodpovedný orgán úradu, aby čo najskôr implementoval stratégiu boja proti 

podvodom; 

14. víta skutočnosť, že podľa vyhlásenia Dvora audítorov boli operácie súvisiace s ročnou 

účtovnou závierkou úradu za rozpočtový rok 2014 zo všetkých významných hľadísk 

zákonné a riadne; 

15. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu 

pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014. 
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