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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι το 2015 ήταν το δεύτερο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (η Αρχή) εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της 

Ένωσης· επισημαίνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης στην Αρχή ανέρχεται σε 98,6% και ότι οι 

ανεκτέλεστες πιστώσεις ανέρχονται σε 1,089 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει ότι αυτή η 

υστέρηση εκτέλεσης αντιστοιχεί στα μη χρησιμοποιηθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό 

(εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής του 2014), τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν 

το 2016· 

2 δ. εκφράζει ικανοποίηση για τη συμβολή της Αρχής στην ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων 

και ζωοτροφών, με την παροχή στους διαχειριστές κινδύνου της Ένωσης 

εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και επικαιροποιημένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων 

σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, με τη σαφή ενημέρωση 

του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται, και 

με τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς εταίρους για την προώθηση της 

συνοχής και της εμπιστοσύνης στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων· 

3. επισημαίνει ότι η Αρχή παρήγαγε περισσότερα από 600 επιστημονικά αποτελέσματα που 

καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας 

υγείας·  

4. επισημαίνει επίσης ότι η Αρχή αξιολόγησε κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε συνεργασία 

με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, με τη διασταύρωση συνόλων 

δεδομένων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Αρχή συνεργάζεται επίσης, κατά 

περίπτωση, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (π.χ. για την υποβολή μιας πρώτης 

κοινής έκθεσης σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανάλωσης 

αντιμικροβιακών ουσιών και την εκδήλωση μικροβιακής αντοχής στα βακτήρια σε 

ανθρώπους και ζώα παραγωγής τροφίμων) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 

Προϊόντων (π.χ. σχετικά με την κοινή ανάπτυξη επιστημονικής καθοδήγησης για να 

καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών)· 

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2015 η Αρχή δρομολόγησε ένα πολυετές 

σχέδιο για την αξιολόγηση των παραγόντων καταπόνησης των μελισσών και των 

χαρακτηριστικών των υγιών αποικιών μελισσών, με στόχο την καθιέρωση ενός πλαισίου 

για ακριβή και εναρμονισμένο υπολογισμό της κατάστασης της υγείας αποικιών μελισσών 

σε επιτόπιες έρευνες· 

6. πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη 

και να δεσμευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα 

και της διαφάνειας· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το 2015 

η Αρχή δοκίμασε με επιτυχία τη νέα μεθοδολογική της προσέγγιση στη χρήση 

επιστημονικών δεδομένων· εκφράζει επίσης ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τις 

βελτιώσεις στην ανταλλαγή δεδομένων με το άνοιγμα του αποθετηρίου δεδομένων της 

Αρχής σε διαρκώς μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων· εκφράζει ικανοποίηση για την 
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εκτίμηση επιπτώσεων1, μια εξωτερική επιστημονική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 

του 2016, σχετικά με τα μέτρα της Αρχής που στόχευαν συγκεκριμένα στην ενίσχυση της 

διαφάνειας και της προσήλωσης στη διαδικασία της για την εκτίμηση κινδύνου· προτρέπει 

την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή, ιδίως δε στο πλαίσιο της εξέτασης της 

ανεξαρτησίας της για το 2017· 

7. πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να διεξαγάγει έρευνα επικεντρωμένη στις ΜΚΟ, 

προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα υφιστάμενα εμπόδια για μια 

εποικοδομητική συνεργασία, όπως συνιστάται στην τελευταία εξωτερική αξιολόγηση της 

Αρχής, που διενεργήθηκε το 2012· 

8. τονίζει ότι βασικό στοιχείο της επιστημονικής αξιοπιστίας είναι η διαφάνεια όσον αφορά 

τις επιστημονικές μελέτες που έχουν εξεταστεί, καθώς και η αναπαραγωγιμότητα των 

αποτελεσμάτων· 

9. επισημαίνει ότι διάφοροι κανόνες της Ένωσης περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχουν στους ιδιώτες 

το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα· υπενθυμίζει στην Αρχή ότι η επιστημονική 

ακρίβεια εξασφαλίζεται καλύτερα με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε σχέση με τα 

αποτελέσματα·  

10. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οποιαδήποτε μείωση προσωπικού της Αρχής θα 

μπορούσε να βλάψει σοβαρά τις ικανότητες και τη φήμη της· πιστεύει, επομένως, ότι θα 

πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά μείωση προσωπικού· 

11. τονίζει ότι υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην επικοινωνία της Αρχής με τους διαχειριστές 

κινδύνου και το κοινό το 2015: η λειτουργία του νέου ιστοτόπου βάσει εκτεταμένης 

έρευνας σχετικά με τους χρήστες και η μεταφορά του Δελτίου της Αρχής (EFSA Journal) 

σε μια εξωτερική επαγγελματική πλατφόρμα δημοσίευσης· πρόοδος σημειώθηκε και από 

το γραφείο υποστήριξης των αιτήσεων (Applications Helpdesk), που είναι το γραφείο 

εξυπηρέτησης και υποστήριξης της Αρχής για την αξιολόγηση της ασφάλειας 

ρυθμιζόμενων προϊόντων· με αυτά και άλλα πολλά έργα και πρωτοβουλίες, η Αρχή 

εξασφάλισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί αποτελεσματικό και αξιόπιστο πάροχο 

επιστημονικών συμβουλών με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών της Ένωσης· 

12. λαμβάνει υπόψη ότι το 2015 η Αρχή συγκρότησε γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες για 

τη βελτίωση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα μέσα 

ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη· 

13. πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους 

πολίτες να συμμετέχουν τακτικά και συνεισφέρουν σε καθορισμένα σημεία 

αλληλεπίδρασης σε όλη τη διαδικασία εκπόνησης επιστημονικών αποτελεσμάτων, μεταξύ 

άλλων για ρυθμιζόμενα προϊόντα, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της EFSA για το 2020· 

14. υπογραμμίζει ότι η Αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει την αναθεώρηση των πέντε υφιστάμενων 

δεικτών αντικτύπου, όπως επίσης να εκπονήσει νέους· πιστεύει ότι οι εν λόγω δείκτες 

αντικτύπου αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της 

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

Assessment Process", EFSA Supporting publication 2016:EN-1047. 
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EFSA· 

15. πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για περιορισμό του χρόνου 

μετακίνησης για τους εμπειρογνώμονες, προωθώντας τη χρήση εργαλείων ΤΠ, όπως οι 

αλληλεπιδραστικές τηλεδιασκέψεις ή τα διαδικτυακά σεμινάρια· 

16. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 

Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2015. 
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