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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et 2015. aasta oli Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet“) teine 

tegevusaasta liidu mitmeaastase finantsraamistiku alusel; märgib, et ameti eelarve täitmise 

määr ulatub 98,6 %ni ja kasutamata assigneeringuid oli summas 1,089 miljardit eurot; 

toonitab, et see alatäitmine vastab kasutamata sihtotstarbelisele tulule (ameti 2014. aasta 

tulem), mis võeti uuesti kasutusse 2016. aastal; 

2. tunneb heameelt ameti panuse üle liidu toidu- ja söödaahela ohutusse, kuna amet annab 

liidu riskijuhtidele põhjalikku, sõltumatut ja ajakohast teadusalast nõu toidutarneahelaga 

seotud küsimustes, teavitades avalikkust selgelt oma töö tulemustest ja tulemuste aluseks 

olevast teabest ning tehes koostööd huvitatud isikute ja institutsiooniliste partneritega, et 

edendada liidu toiduohutussüsteemi ühtsust ja usaldust selle vastu; 

3. märgib, et amet koostas rohkem kui 600 teadustööd, mis hõlmasid kogu toidutarneahelat ja 

aitasid kaasa rahvatervise parandamisele;  

4. märgib ka, et amet hindas koostöös Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega 

rahvatervisega seotud riske andmete kogumite kombineerimise kaudu; tunneb heameelt 

asjaolu üle, et amet teeb aegajalt koostööd ka Euroopa Ravimiametiga (nt esitades esimese 

ühisaruande antimikroobsete ainete tarbimise integreeritud analüüsi ning bakterite 

antimikroobse resistentsuse juhtude kohta inimestel ja toiduloomadel) ning Euroopa 

Kemikaaliametiga (nt töötades ühiselt välja teaduslikud suunised endokriinfunktsiooni 

kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise võimaldamiseks); 

5. tunneb heameelt, et amet algatas 2015. aastal mitmeaastase projekti mesilasi mõjutavate 

stressitegurite ja hea tervise juures olevate meemesilasperede omaduste hindamiseks, et 

muu hulgas luua raamistik meemesilasperede tervisliku seisundi usaldusväärseks ja 

ühtlustatud hindamiseks välivaatlustel; 

6. on veendunud, et amet peaks pöörama ka edaspidi erilist tähelepanu avalikule arvamusele 

ning pühenduma nii palju kui võimalik avatusele ja läbipaistvusele; tunneb sellega seoses 

heameelt asjaolu üle, et amet katsetas 2015. aastal edukalt oma uut metoodilist 

lähenemisviisi teaduslike tõendite kasutamisele; väljendab sellega seoses ka heameelt 

andmete jagamisel tehtud edusammude üle tänu ameti andmebaasi avamisele üha 

suuremale hulgale sidusrühmadele; väljendab heameelt mõjuhinnangu1 üle, mis on juunis 

2016 avaldatud väline teadusaruanne ameti võetud meetmete kohta, mille konkreetne 

eesmärk on läbipaistvuse suurendamine ja tegelemine riskide hindamisega; julgustab 

ametit tegema selles vallas täiendavaid edusamme, eelkõige seoses 2017. aasta sõltumatuse 

kontrollimisega; 

7. on veendunud, et amet peaks korraldama VVOdele keskenduva uuringu, et paremini mõista 

viljakat koostööd takistavaid tegureid, nagu soovitati 2012. aastal tehtud kõige viimases 

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

Assessment Process“, Euroopa Toiduohutusameti toetav väljaanne 2016:EN-1047. 



 

PE592.293v02-00 4/5 AD\1115743ET.docx 

ET 

ameti välishindamises; 

8. rõhutab, et kaalumisel olnud teadusuuringute osas on teadusalase usaldusväärsuse 

põhielement läbipaistvus ning tulemuste reprodutseeritavus; 

9. toonitab, et mitu liidu eeskirja (muu hulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta) annab 

üksikisikutele õiguse tutvuda avalike dokumentidega; tuletab ametile meelde, et 

teaduslikku täpsust on kõige parem tagada läbipaistvuse ning tulemustega seotud vastutuse 

abil;  

10. tunneb muret, et iga töötajate arvu vähendamine ametis võib tõsiselt kahjustada ameti 

suutlikkust ja mainet; on seetõttu seisukohal, et tuleks tagada, et töötajate arvu ei 

vähendataks; 

11. rõhutab, et 2015. aastal leidsid aset olulised sündmused riskijuhtidele ja avalikkusele 

suunatud kommunikatsiooni osas: ameti uue veebisaidi loomine põhjalike 

kasutajauuringute põhjal ja väljaande EFSA Journal siirdumine välisele professionaalsele 

avaldamisplatvormile; edusamme tehti ka rakenduste kasutajatoe, ameti front office’i ja 

reguleeritud toodete ohutuse hindamise tugiteenistusega seoses; nende ning paljude muude 

projektide ja algatustega tagas amet, et ta on jätkuvalt tõhusate ja usaldusväärsete 

teadusalaste nõuannete andja liidu tarbijate huvides; 

12. võtab teadmiseks, et amet avas 2015. aastal Brüsselis teabevahetuse asutuse, et parandada 

kommunikatsiooni ja dialoogi liidu institutsioonide, meedia ja sidusrühmadega; 

13. on veendunud, et amet peaks ka edaspidi soodustama huvirühmade ja kodanike korrapärast 

osalemist ja oma panuse andmist kindlaksmääratud kokkupuutepunktides läbi teaduslike 

väljundite väljatöötamise, sh reguleeritud toodete jaoks, nagu on märgitud EFSA 2020. 

aasta strateegias; 

14. rõhutab, et amet peaks alustama viie kehtiva mõjunäitajate läbivaatamist ja töötama ühtlasi 

välja uued näitajad; on veendunud, et sellised mõjunäitajad on oluline vahend EFSA 

tulemuslikkuse mõõtmiseks; 

15. on veendunud, et amet peaks püüdma piirata ekspertide sõiduaega ja edendama IT-

vahendite, nt interaktiivsete videokonverentside või veebiseminaride kasutamist; 

16. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel. 
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