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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. minder om, at 2015 var Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets ("autoriteten") andet 

år under Unionens flerårige finansielle ramme; bemærker, at gennemførelsesgraden for 

autoriteten udgør 98,6 %, og at de uudnyttede bevillinger udgjorde 1 089 mio. EUR; 

understreger, at denne underudnyttelse svarer til de uudnyttede formålsbestemte indtægter 

(autoritetens resultat i 2014), der blev genanvendt i 2016; 

2. glæder sig over autoritetens bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- og foderkæde ved 

at stille EU-ansvarlige for risikostyring til rådighed med omfattende, uafhængig og ajourført 

videnskabelig rådgivning i spørgsmål vedrørende fødevarekæden og på en klar måde 

informere offentligheden om dens resultater og om grundlaget for disse, og som 

samarbejder med interesserede parter og institutionelle partnere med henblik på at fremme 

sammenhængen i og tilliden til EU's fødevaresikkerhedssystem; 

3. bemærker, at autoriteten producerede mere end 600 videnskabelige resultater, der dækker 

hele fødevarekæden og bidrager til at forbedre folkesundheden;  

4. bemærker endvidere, at autoriteten vurderede sundhedsmæssige risici for offentligheden i 

samarbejde med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og kontrol med sygdomme ved 

at anvende kombinerede datasæt; glæder sig over, at autoriteten i visse tilfælde også 

samarbejder med Det Europæiske Lægemiddelagentur (f.eks. forelæggelse af den første 

fælles rapport med en integreret analyse af forbruget af antimikrobiologiske agenser og 

tilstedeværelse af antimikrobial resistens i bakterier fra mennesket og 

fødevareproducerende dyr) og med Det Europæiske Kemikalieagentur (f.eks. udviklingen i 

fællesskab af videnskabelige retningslinjer for identifikation af hormonforstyrrende 

stoffer); 

5. glæder sig over, at autoriteten i 2015 iværksatte et flerårigt projekt vedrørende vurdering af 

stressfaktorer for bier og karakteristika ved sunde honningbikolonier, også med henblik på 

at skabe en ramme for solid og harmoniseret måling af sundhedstilstanden for 

honningbikolonier i forbindelse med undersøgelser i marken; 

6. mener, at autoriteten fortsat bør være særlig opmærksom på den offentlige mening og så 

vidt muligt forpligte sig til åbenhed og gennemsigtighed; glæder sig i denne forbindelse 

over, at autoriteten i 2015 med held afprøvede sin nye metodologiske tilgang til 

anvendelsen af videnskabelig evidens; glæder sig i denne forbindelse også over den 

forbedrede udveksling af oplysninger ved at give et stigende antal aktører adgang til 

autoritetens datalagring; glæder sig over konsekvensanalysen1, en ekstern videnskabelig 

rapport, som blev offentliggjort i juni 2016 om foranstaltninger, som autoriteten specifikt 

havde truffet for at forbedre gennemskueligheden af og engagementet i dens 

                                                 
1  "Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk 

Assessment Process", EFSA baggrundsdokument 2016:EN-1047. 
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risikovurderingsproces; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne 

retning, navnlig som led i evalueringen af autoritetens uafhængighed i 2017; 

7. mener, at autoriteten bør gennemføre en undersøgelse med fokus på genmodificerede 

organismer for at opnå en bedre forståelse af de eksisterende hindringer for et frugtbart 

samarbejde, således som det blev henstillet i den seneste eksterne evaluering af 

myndigheden fra 2012; 

8. understreger, at kerneelementet i videnskabelig troværdighed er åbenhed omkring de 

videnskabelige undersøgelser, er er blevet behandlet, samt reproducerbarheden af 

resultaterne; 

9. påpeger, at en række EU-bestemmelser, herunder Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, giver enkeltpersoner ret til indsigt i offentlige dokumenter; 

minder autoriteten om, at videnskabelig stringens bedst sikres gennem åbenhed omkring og 

ansvarlighed for resultaterne;  

10. er bekymret over, at eventuelle personalenedskæringer i autoriteten alvorligt vil kunne 

skade dens kapacitet og omdømme; mener derfor, at det skal sikres, at 

personalenedskæringer ikke finder sted; 

11. understreger, at der har været vigtige milepæle i autoritetens kommunikation med de 

ansvarlige for risikostyringen og med offentligheden i 2015: bemærker, at lanceringen af 

dets nye websted er baseret på omfattende brugerforskning og den omstændighed, at 

udgivelsen af "EFSA Journal" er blevet overdraget til en ekstern udgivelsesplatform; 

anfører, at der ligeledes blev gjort fremskridt med autoritetens helpdesk for ansøgninger, 

dets Front Office og hjælpetjenesten for sikkerhedsvurderinger af regulerede produkter; 

anfører, at autoriteten med disse og mange andre projekter og initiativer sikrede, at den 

forblev en effektiv og pålidelig videnskabelig rådgivningstjeneste i EU-forbrugernes 

interesse; 

12. anerkender, at autoriteten i 2015 har indført et forbindelseskontor i Bruxelles med henblik 

på at forbedre kommunikationen og dialogen med EU-institutionerne, medierne og 

interessenter; 

13. mener, at autoriteten bør fortsætte indsatsen for at tilskynde interesserede parter og borgere 

til regelmæssigt at medvirke og bidrage på bestemte samspilspunkter under udviklingen af 

videnskabeligt materiale, bl.a. vedrørende kontrollerede produkter, som det fremgår af 

EFSA’s strategi for 2020; 

14. understreger, at autoriteten bør starte med at tage de fem konsekvensindikatorer op til 

revision og udvikle nye; mener, at sådanne konsekvensindikatorer et afgørende instrument 

til måling af EFSA’s effektivitet; 

15. mener, at autoriteten bør bestræbe sig på at mindske eksperternes rejsetid ved at tilskynde 

til anvendelse af IT-værktøjer som f.eks. interaktive videokonferencer eller webinarer; 

16. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet meddeles decharge for gennemførelsen af 

autoritetens budget for regnskabsåret 2015. 
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RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 31.1.2017    
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0: 

49 

18 

0 
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