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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. herinnert eraan dat 2015 het tweede jaar was waarin de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid ("de Autoriteit") haar werkzaamheden verrichtte onder het huidige 

meerjarig financieel kader; wijst erop dat het uitvoeringspercentage van de Autoriteit 

98,6 % bedroeg, terwijl een bedrag van 1 089 miljoen euro niet werd besteed; benadrukt 

dat dat deze onderbesteding overeenkomt met de niet-gebruikte bestemmingsontvangsten 

(het resultaat van de Autoriteit van 2014), die in 2016 alsnog zijn gebruikt; 

2. is ingenomen met de bijdrage die de Autoriteit levert aan de veiligheid van de voedsel- en 

voederketen van de Unie, door risicomanagers in de Unie te voorzien van uitgebreid, 

onafhankelijk en geactualiseerd wetenschappelijk advies over vragen die verband houden 

met de voedselketen, door het publiek duidelijk voor te lichten over haar werkzaamheden 

en de informatie waarop deze gebaseerd zijn, en door samen te werken met geïnteresseerde 

partijen en institutionele partners bij de bevordering van coherentie en het vertrouwen in 

het voedselveiligheidssysteem van de Unie; 

3. merkt op dat de Autoriteit meer dan 600 wetenschappelijke adviezen met betrekking tot de 

gehele voedselketen heeft uitgebracht en heeft bijgedragen tot verbetering van de 

volksgezondheid;  

4. wijst er tevens op dat de Autoriteit risico's voor de volksgezondheid heeft beoordeeld in 

samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding door hun 

gegevens te combineren; juicht toe dat de Autoriteit bij gelegenheid ook opereert in 

samenwerking met het Europees Geneesmiddelenbureau (met bv een eerste gezamenlijk 

rapport over integrale analyse van consumptie van antimicrobische agentia en 

antimicrobische resistentie van bacteriën van mensen en voedselproducerende dieren) en 

met het Europees Agentschap voor chemische stoffen (met bv. gezamenlijke ontwikkeling 

van wetenschappelijke criteria voor het identificeren van hormoonontregelende stoffen ); 

5. is ingenomen met het feit dat de Autoriteit in 2015 een meerjarig project heeft opgezet om 

stressveroorzakende factoren voor bijen en kenmerken van gezonde honingbijkoloniën te 

beoordelen, mede met het oog op de totstandbrenging van een kader om, door middel van 

veldonderzoeken, de gezondheidsstatus van honingbijkoloniën op robuuste en 

geharmoniseerde wijze te meten; 

6. is van mening dat de Autoriteit bijzondere aandacht moet blijven besteden aan de publieke 

opinie en zich zo veel mogelijk moet inzetten voor openheid en transparantie; is in dit 

verband verheugd over het feit dat de Autoriteit in 2015 op succesvolle wijze haar nieuwe 

methodologische benadering ten aanzien van het gebruik van wetenschappelijk bewijs 

heeft getoetst; is in deze context eveneens ingenomen met de verbeteringen op het gebied 

van gegevensuitwisseling doordat de Autoriteit haar gegevensopslag heeft opengesteld 

voor een groeiend aantal belanghebbenden; verwelkomt de effectbeoordeling1, een extern 

                                                 
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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wetenschappelijk rapport van juni 2016, over maatregelen van de Autoriteit die specifiek 

zijn gericht op meer transparantie en betrokkenheid bij haar risicobeoordelingsproces; 

spoort de Autoriteit aan op deze weg verder te gaan, met name tegen de achtergrond van 

haar onafhankelijkheidstoetsing in 2017; 

7. meent dat de Autoriteit een enquête moet houden onder ngo's, om beter te begrijpen welke 

obstakels vruchtbare samenwerking in de weg staan, zoals ook wordt aanbevolen in de 

laatste externe beoordeling van de Autoriteit die in 2012 werd uitgevoerd; 

8. onderstreept dat transparantie omtrent de geraadpleegde wetenschappelijke studies, en 

reproduceerbaarheid van de resultaten, de kernelementen zijn voor wetenschappelijke 

geloofwaardigheid; 

9. wijst erop dat talloze Unieregelingen, waaronder het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, de burger het recht geven op toegang tot openbare documenten; herinnert 

de Autoriteit eraan dat transparantie en verantwoording van resultaten de meeste garantie 

bieden voor wetenschappelijke discipline;  

10. vreest dat een personeelsvermindering bij de Autoriteit haar capaciteit en reputatie ernstig 

kan aantasten; acht het daarom zaak ervoor te zorgen dat er geen personeelsvermindering 

plaatsvindt; 

11. benadrukt dat er in 2015 sprake was van belangrijke mijlpalen wat betreft de contacten van 

de Autoriteit met risicomanagers en het publiek: de lancering van haar nieuwe website op 

basis van uitgebreid gebruikersonderzoek, en de overgang van het EFSA Journal naar een 

extern professioneel uitgeversplatform; merkt op dat tevens vooruitgang is geboekt door 

de helpdesk voor aanvragen, de frontoffice van de Autoriteit en het steunpunt voor de 

veilige beoordeling van gereguleerde producten; constateert dat de Autoriteit er door 

middel van deze en vele andere projecten en initiatieven voor heeft gezorgd dat zij een 

doeltreffende en vertrouwenwekkende dienst voor wetenschappelijk advies is gebleven ten 

behoeve van de consumentenbelangen in de Unie; 

12. stelt vast dat de Autoriteit in 2015 een verbindingsbureau in Brussel heeft opgezet om de 

communicatie en de dialoog met instellingen van de Unie, de media en belanghebbenden 

te verbeteren; 

13. meent dat de Autoriteit belanghebbenden en burgers moet blijven aanmoedigen tot 

regelmatige deelname en tot levering van hun bijdrage via aangewezen interactiepunten 

gedurende de uitwerking van wetenschappelijke resultaten, ook waar het gaat om 

gereguleerde producten, zoals in de EFSA-strategie 2020 uiteengezet; 

14. onderstreept dat de Autoriteit moet beginnen met herziening van de vijf bestaande 

effectindicatoren en tevens nieuwe moet uitwerken; is van mening dat deze 

effectindicatoren essentiële instrumenten zijn om de effectiviteit van de EFSA te meten; 

15. meent dat de Autoriteit de reistijd voor deskundigen moet proberen te beperken door 

gebruik van IT-tools te bevorderen zoals interactieve videoconferenties of webinars; 
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16. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan om kwijting te verlenen aan de uitvoerend 

directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor de uitvoering van de 

begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2015. 
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