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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че окончателният бюджет на Европейския орган за безопасност на 
храните („Органа“) за финансовата 2017 година възлиза на 79 223 730 EUR, което 
представлява намаление в размер на 0,3% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че 
целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза;

2. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 
2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,98%; отбелязва 
освен това, че през 2017 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити за 
плащания е достигнала 92,31%, което представлява увеличение с 2,6% спрямо 
2016 г.;

3. приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига за хората 
и животните в Съюза и приветства значителните усилия, които той полага, за да 
предостави на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, подробни, 
независими и актуални научни консултации по свързани с хранителната верига 
въпроси, да информира ясно обществеността за постигнатите резултати и 
информацията, на която се основават тези резултати, както и да си сътрудничи 
със заинтересованите лица и институционалните партньори с цел насърчаване на 
сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

4. счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на 
общественото мнение и да поеме ангажимент за откритост и прозрачност;

5. отбелязва, че в щатното разписание за 2017 г. са премахнати седем длъжности за 
срочно наети служители и че към 31 декември 2017 г. са били заети 311 от 
разрешените общо 323 длъжности; подчертава освен това, че към 31 декември 
2017 г. са били заети 447 от наличните 463 длъжности (включително длъжностни 
лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани 
национални експерти), т.е. 96,5% в сравнение с 95,7% през 2016 г.;

6. подчертава, че Органът е приключил разглеждането на 779 въпроса чрез научни 
становища, технически доклади и подкрепящи публикации; изразява съжаление 
във връзка с все по-голямото несъответствие между увеличаващите се задачи и 
намаляващите ресурси, което е довело до съответни забавяния в изпълнението на 
някои проекти;

7. отново изразява своята загриженост във връзка с нееднократно предвиждания 
малък размер на бюджетните кредити за Органа;

8. припомня, че през юни 2017 г. управителният съвет на Органа прие нова политика 
за независимост и приветства няколко конкретни подобрения, които тя съдържа, 
включително по-голяма прозрачност относно самоличността на експертите от 
държавите членки, работещи в Органа; приветства също така факта, че Органът се 
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ангажира да публикува, считано от 2018 г., като приложение към своя 
консолидиран годишен доклад, годишен доклад относно дейностите, свързани с 
независимостта;

9. отбелязва, че Европейският парламент, чрез годишните си доклади за 
освобождаване от отговорност, многократно е призовавал Органа да въведе 
двегодишен период на прекъсване, който би попречил на експерти с финансови 
интереси, свързани с дружества, чиито вещества се оценяват от Органа, да 
участват в групите от научни експерти или работните групи на Органа;

10. приветства факта, че изпращаните от държавите членки експерти вече ще трябва 
да представят на Органа публична декларация за интереси; настоява тези 
декларации да бъдат проверявани от Органа и да бъдат публикувани;

11. изразява убеденост, че на Органа следва да бъдат предоставени достатъчен 
бюджет и ресурси, за да се гарантира, че той може да наема независими експерти 
без наличието на конфликти на интереси;

12. отбелязва приемането през 2017 г. на преразгледана политика за защита на 
личното достойнство и за предотвратяване на психическия тормоз и на 
сексуалния тормоз; отбелязва, че са получени две официални жалби за тормоз, но 
че след оценка на предоставените доказателства е направено заключението, че не 
е започнало представянето на доказателства, което е необходимо за започването 
на административно разследване;

13. приветства факта, че Сметната палата е заявила, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети на Органа за 2017 г. са надеждни и че свързаните 
с тях операции са законосъобразни и редовни;

14. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във 
връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2017 година.
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