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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. připomíná, že rok 2015 byl druhým rokem fungování Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin (dále jen „úřad“) v rámci víceletého finančního rámce Unie; konstatuje, že míra 

plnění rozpočtu úřadu činí 98,6 % a že objem nevyčerpaných prostředků dosahuje 1, 089 

milionu EUR; zdůrazňuje však, že tato nižší míra plnění rozpočtu souvisí s nevyužitými 

účelově vázanými příjmy (zůstatek agentury z roku 2014), které byly znovu využity v 

roce 2016; 

2. vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce v Unii tím, že 

subjektům, které se v EU zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a 

aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že 

veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se 

zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v 

systém bezpečnosti potravin EU; 

3. konstatuje, že úřad připravil více než 600 vědeckých výstupů týkajících se celého 

potravinového řetězce a přispívajících ke zlepšování veřejného zdraví;  

4. dále konstatuje, že úřad posuzoval rizika pro veřejné zdraví ve spolupráci s Evropským 

centrem pro prevenci a kontrolu nemocí tím, že využíval syntézu kombinovaných souborů 

údajů; vítá skutečnost, že úřad rovněž příležitostně spolupracuje s Evropskou agenturou 

pro léčivé přípravky (např. představil první společnou zprávu o celkové analýze spotřeby 

antimikrobiálních látek a výskytu antimikrobiální rezistence u humánních bakterií a 

bakterií ze zvířat určených k produkci potravin) a s Evropskou agenturou pro chemické 

látky (např. na společném vývoji vědeckých pokynů umožňujících identifikaci 

endokrinních disruptorů); 

5. vítá skutečnost, že úřad v roce 2015 zahájil víceletý projekt na posouzení stresorů včel a 

atributů zdravých včelích kolonií, a to i s cílem vytvořit rámec pro solidní a 

harmonizované měření zdravotního stavu včelích kolonií při průzkumech v terénu; 

6. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a v 

nejvyšší možné míře se zapojit do otevřeného a transparentního dialogu; vítá v této 

souvislosti skutečnost, že v roce 2015 úřad úspěšně otestoval svůj nový metodický 

přístup k využívání vědeckých důkazů; v této souvislosti také vítá zlepšení při sdílení 

údajů díky otevření datového skladu úřadu vzrůstajícímu počtu zúčastněných stran; vítá 

posouzení dopadů1, externí vědeckou zprávu zveřejněnou v červnu 2016 o konkrétních 

opatřeních úřadu zaměřených na zvýšení transparentnosti a zapojení do procesu 

posuzování rizik; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval, zejména v 

souvislosti s jeho nezávislým přezkumem v roce 2017; 

                                                 
1 „Posouzení dopadu konkrétních opatření zaměřených na zvýšení transparentnosti a zapojení do procesu 

posuzování rizik EFSA“, podpůrná publikace EFSA 2016:EN-1047. 
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7. je přesvědčen, že by úřad měl provést průzkum zaměřený na nevládní organizace, aby 

lépe porozuměl stávajícím překážkám bránícím přínosné spolupráci, jak bylo doporučeno 

v posledním externím hodnocení úřadu provedeném v roce 2012; 

8. zdůrazňuje, že základním prvkem vědecké důvěryhodnosti je transparentnost, pokud jde o 

vědecké studie, jež byly vzaty v úvahu, stejně jako reprodukovatelnost výsledků; 

9. poukazuje na to, že několik právních předpisů Unie, mimo jiné Listina základních práv 

Evropské unie, dává jednotlivcům právo na přístup k veřejným dokumentům; připomíná 

úřadu, že vědeckou důslednost nejlépe zajišťuje transparentnost a odpovědnost za 

výsledky;  

10. obává se, že jakékoli snížení počtu zaměstnanců úřadu by mohlo vážně poškodit jeho 

kapacity a pověst; domnívá se proto, že je třeba zajistit, aby k žádnému snížení počtu 

zaměstnanců nedošlo; 

11. zdůrazňuje, že bylo dosaženo důležitých milníků v komunikaci úřadu se subjekty, které se 

zabývají řízením rizik, i s veřejností: na základě rozsáhlého uživatelského výzkumu byla 

spuštěna nová webová stránka a věstník EFSA Journal byl převeden do externí, 

profesionální vydavatelské platformy. K pokroku došlo také v technické podpoře aplikací, 

ve front office úřadu a v útvaru podpory pro posuzování bezpečnosti regulovaných 

produktů. Díky těmto, ale i řadě dalších projektů a iniciativ úřad prokázal, že je i nadále 

účinným a důvěryhodným poskytovatelem vědeckého poradenství v zájmu spotřebitelů v 

Unii; 

12. bere na vědomí, že v roce 2015 zřídil úřad v Bruselu styčný úřad ke zlepšování 

komunikace a dialogu s orgány Unie, sdělovacími prostředky a zúčastněnými stranami; 

13. je přesvědčen, že úřad by měl i nadále podporovat zúčastněné strany a občany v tom, aby 

se pravidelně účastnili a přispívali k vymezeným bodům interakce v celém průběhu 

vypracovávání vědeckých výstupů, včetně těch, jež se týkají regulovaných produktů, jak 

je uvedeno ve strategii EFSA do roku 2020; 

14. zdůrazňuje, že úřad by měl zahájit přezkum pěti stávajících ukazatelů dopadu a zároveň 

vypracovat nové; je přesvědčen, že tyto ukazatele dopadu jsou nezbytným nástrojem pro 

měření efektivnosti úřadu EFSA; 

15. je přesvědčen, že úřad by se měl snažit omezit dobu cestování odborníků a podporovat 

využívání IT nástrojů, jako jsou interaktivní videokonference nebo online semináře; 

16. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin uděleno absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na 

rozpočtový rok 2015. 
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