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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu 

rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že rok 2015 bol druhým rokom činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť 

potravín („úrad“) vo viacročnom finančnom rámci Únie; poznamenáva, že miera plnenia 

rozpočtu úradu dosiahla 98,6 % a že suma nepoužitých prostriedkov predstavovala 1 089 

mil. EUR; zdôrazňuje, že toto nedostatočné plnenie zodpovedá nepoužitým pripísaným 

príjmom (výsledok hospodárenia agentúry za rok 2014), ktoré sa opätovne použili v roku 

2016; 

2. víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmovinového reťazca Únie tým, že 

manažérom rizika Únie poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne vedecké poradenstvo o 

otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne informuje o svojich 

výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so zainteresovanými stranami 

a inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém bezpečnosti 

potravín Únie; 

3. poznamenáva, že úrad vyprodukoval viac ako 600 vedeckých výstupov zahŕňajúcich celý 

potravinový reťazec, ktoré prispeli k zlepšeniu verejného zdravia;  

4. poznamenáva tiež, že úrad posudzuje riziká verejného zdravia v spolupráci s Európskym 

centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb využívaním spoločných súborov údajov; víta 

skutočnosť, že úrad príležitostne spolupracuje aj s Európskou agentúrou pre lieky (napr. 

predstavenie prvej spoločnej správy o integrovanej analýze spotreby antimikrobiálnych 

látok a výskytu antimikrobiálnej rezistencie v baktériách z ľudí a zo zvierat určených na 

výrobu potravín) a s Európskou chemickou agentúrou (napr. na spoločnom vypracovaní 

vedeckých usmernení s cieľom umožniť identifikáciu endokrinných disruptorov); 

5. víta skutočnosť, že úrad v roku 2015 začal viacročný projekt na posúdenie stresových 

faktorov pre včely a atribútov zdravých včelích kolónií aj so zreteľom na zriadenie rámca 

pre rozsiahle a harmonizované meranie zdravotného stavu kolónií včiel v prieskumoch 

vykonávaných v teréne; 

6. domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a 

zaviazať sa k čo najväčšej otvorenosti a transparentnosti; víta v tejto súvislosti, že v roku 

2015 úrad úspešne odskúšal svoj nový metodický prístup k používaniu vedeckých 

dôkazov; víta tiež súvisiace zlepšenia vo výmene údajov otvorením databázy úradu 

zvyšujúcemu sa počtu zainteresovaných strán; víta posúdenie vplyvu1 opatrení úradu 

osobitne zameraných na zvyšovanie transparentnosti a zapojenia do jeho postupov 

hodnotenia rizika (externá vedecká správa zverejnená v júni 2016); povzbudzuje úrad, aby 

v tomto smere ďalej napredoval, najmä v súvislosti so svojím preskúmaním nezávislosti v 

roku 2017; 

7. domnieva sa, že úrad by mal vykonať prieskum zameraný na mimovládne organizácie s 

cieľom lepšie chápať existujúce prekážky úspešnej spolupráce, ako sa odporúča v 

                                                 
1  „Posúdenie vplyvu vedeckých opatrení zameraných na zvyšovanie transparentnosti a zapojenie do postupov 

hodnotenia rizika“ EFSA, Podporná publikácia EFSA 2016:EN-1047; 
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najnovšom externom posúdení úradu vykonanom v roku 2012; 

8. zdôrazňuje, že základným prvkom vedeckej dôveryhodnosti je transparentnosť, pokiaľ ide 

o posúdené vedecké štúdie, ako aj reprodukovateľnosť výsledkov; 

9. poukazuje na to, že niekoľko predpisov Únie, vrátane Charty základných práv Európskej 

únie, poskytuje jednotlivcom právo na prístup k verejným dokumentom; pripomína úradu, 

že vedecká dôslednosť sa najlepšie zabezpečí transparentnosťou a zodpovednosťou za 

výsledky;  

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že každé zníženie počtu zamestnancov úradu by mohlo 

vážne poškodiť kapacity a povesť; domnieva sa preto, že je potrebné zabezpečiť, aby 

nedochádzalo k nijakému znižovaniu počtu zamestnancov; 

11. zdôrazňuje, že v komunikácii s manažérmi rizika a verejnosťou dosiahol úrad v roku 2015 

dôležité míľniky: spustenie novej webstránky založenej na rozsiahlom užívateľskom 

prieskume a prechod od vestníka EFSA na profesionálnu externú publikačnú platformu. 

Pokrok dosiahol aj prostredníctvom technickej podpory aplikácií (front office a útvar 

podpory úradu) na posudzovanie bezpečnosti regulovaných produktov. Týmito a mnohými 

ďalšími projektami a iniciatívami úrad zabezpečil, že bol aj naďalej účinným a 

dôveryhodným poskytovateľom vedeckého poradenstva v záujme spotrebiteľov v Únii; 

12. berie na vedomie, že úrad v roku 2015 zriadil kontaktnú kanceláriu v Bruseli na zlepšenie 

komunikácie a dialógu s inštitúciami Únie, médiami a zainteresovanými stranami; 

13. domnieva sa, že úrad by mal aj naďalej podporovať zainteresované strany a občanov, aby 

sa pravidelne zapájali a aby poskytovali podnety na vymedzených miestach interakcie 

prostredníctvom rozvoja vedeckých výstupov, a to aj pre regulované výrobky, ako sa 

uvádza v stratégii EFSA do roku 2020; 

14. zdôrazňuje, že úrad by mal začať skúmať päť existujúcich ukazovateľov vplyvu a tiež 

vyvinúť nové; domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu predstavujú základný nástroj na 

meranie účinnosti EFSA; 

15. domnieva sa, že úrad by sa mal usilovať skrátiť čas cestovania expertov a presadzovať 

používanie nástrojov IT, ako sú interaktívne videokonferencie alebo webové semináre; 

16. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu 

pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2015. 
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