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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že konečný rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále 
jen „úřad“) na rozpočtový rok 2017 činil 79 223 730 EUR, což představuje snížení o 0,3 
% oproti roku 2016; konstatuje, že celý rozpočet úřadu plyne z rozpočtu Unie;

2. bere s uspokojením na vědomí, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během 
rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 99,98 %; dále konstatuje, že v roce 
2017 dosáhla míra čerpání prostředků na platby 92,31 %, což představuje zvýšení o 
2,6 % ve srovnání s rokem 2016;

3. vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, 
jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v EU zabývají řízením rizik, poskytuje 
komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s 
potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž 
jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na 
propagování soudržnosti a důvěry v systém bezpečnosti potravin EU;

4. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a 
zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu;

5. bere na vědomí, že v plánu pracovních míst pro rok 2017 bylo zrušeno sedm míst 
dočasných zaměstnanců a že k 31. prosinci 2017 bylo ze 323 schválených pracovních 
míst obsazeno 311; mimoto upozorňuje na to, že ze 463 pracovních míst, která jsou k 
dispozici (a zahrnují úředníky, dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance a přidělené 
národní odborníky), bylo k 31. prosinci 2017 obsazeno 447 (tj. 96,5 %, oproti 95,7 % v 
roce 2016);

6. poukazuje na to, že úřad dokončil 779 otázek formou vědeckých stanovisek, 
technických zpráv a podpůrných publikací; vyjadřuje politování nad stále větším 
nepoměrem mezi nárůstem úkolů a ubýváním zdrojů, což vyústilo v dosti značná 
zpoždění při dokončování některých projektů;

7. znovu vyjadřuje své znepokojení vyplývající z toho, že je pro úřad opakovaně 
zapisována do rozpočtu nízká výše finančních prostředků;

8. připomíná, že v červnu 2017 přijala správní rada úřadu novou koncepci ve věci 
nezávislosti, a vítá několik konkrétních zlepšení, která přináší, mj. větší transparentnost, 
pokud jde o totožnost odborníků z členských států, kteří pracují v úřadu; vítá také 
skutečnost, že se úřad zavázal od roku 2018 zveřejňovat každoroční zprávu o činnostech 
souvisejících s nezávislostí, a to jako přílohu ke konsolidované výroční zprávě úřadu;

9. konstatuje, že Evropský parlament opakovaně prostřednictvím svých každoročních 
zpráv o udělení absolutoria úřad žádal, aby zavedl dvouleté období „vychladnutí“, 
během kterého by odborníci, jejich finanční zájmy jsou navázány na společnosti, jejichž 
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látky úřad hodnotí, nesměli být členy vědeckých komisí nebo pracovních skupin úřadu;

10. vítá skutečnost, že odborníci z členských států budou nyní muset podat u úřadu veřejné 
prohlášení o zájmech; trvá na tom, že tato prohlášení musí úřad kontrolovat a musí být 
veřejně k dispozici;

11. je přesvědčen, že by úřadu měl být přidělen dostatečně vysoký rozpočet a dostatek 
zdrojů, aby bylo zajištěno, že bude moci přijímat nezávislé odborníky prosté střetu 
zájmů;

12. bere na vědomí, že v roce 2017 byla přijata revidovaná politika ochrany lidské 
důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; bere na vědomí, že byly 
podány dvě stížnosti na údajné obtěžování, ale po prozkoumání předložených důkazů 
byly oba případy uzavřeny s tím, že obtěžování není průkazně doloženo, což je nutným 
požadavkem pro zahájení administrativního šetření;

13. vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka úřadu za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

14. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
úřadu na rozpočtový rok 2017.
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