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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at det endelige budget for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") for regnskabsåret 2017 var på 79 223 730 EUR, 
hvilket svarer til et fald på 0,3 % i forhold til 2016; bemærker, at hele autoritetens 
budget stammer fra Unionens budget;

2. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 
resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,98 %; bemærker endvidere, at 
udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne i 2017 nåede op på 92,31 %, hvilket svarer 
til en stigning på 2,6 % i forhold til 2016;

3. glæder sig over autoritetens bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- og foderkæde 
og over dens store indsats med at stille EU-ansvarlige for risikostyring til rådighed med 
omfattende, uafhængig og ajourført videnskabelig rådgivning i spørgsmål vedrørende 
fødevarekæden, med på en klar måde at informere offentligheden om sine resultater og 
om grundlaget for disse og med at samarbejde med interessenter og institutionelle 
partnere med henblik på at fremme sammenhængen i og tilliden til Unionens 
fødevaresikkerhedssystem;

4. mener, at autoriteten fortsat bør være særligt opmærksom på den offentlige opinion og 
forpligte sig til åbenhed og gennemsigtighed;

5. bemærker, at syv stillinger for midlertidigt ansatte blev afskaffet i stillingsfortegnelsen 
for 2017, og at 311 af de 323 godkendte stillinger var besat pr. 31. december 2017; 
fremhæver desuden, at 447 af de 463 stillinger (herunder tjenestemænd, midlertidigt 
ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter), autoriteten rådede over, 
var besat den 31. december 2017 (96,5 % mod 95,7 % i 2016);

6. fremhæver, at autoriteten afsluttede 779 spørgsmål gennem videnskabelige udtalelser, 
tekniske rapporter og understøttende publikationer; beklager det tiltagende misforhold 
mellem voksende opgaver og færre ressourcer, som førte til relevante forsinkelser i 
leveringen af visse projekter;

7. gentager sin bekymring over det lave niveau af finansielle bevillinger, som der gentagne 
gange er budgetteret med til autoriteten;

8. minder om, at autoritetens bestyrelse i juni 2017 vedtog en ny uafhængighedspolitik og 
glæder sig over en række konkrete forbedringer heraf, herunder øget gennemsigtighed
med hensyn til identiteten af eksperter fra medlemsstaterne, der arbejder i autoriteten; 
glæder sig endvidere over, at autoriteten har forpligtet sig til fra og med 2018 at 
offentliggøre en årlig rapport om uafhængighedsrelaterede aktiviteter som bilag til 
autoritetens konsoliderede årsberetning;

9. bemærker, at Europa-Parlamentet via sine årlige dechargebetænkninger gentagne gange 
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har opfordret autoriteten til at indføre en toårig afkølingsperiode, hvilket vil forhindre 
eksperter med finansielle interesser knyttet til virksomheder, hvis stoffer vurderes af 
autoriteten, i at deltage i autoritetens videnskabelige paneler eller arbejdsgrupper;

10. glæder sig over, at eksperter fra medlemsstaterne nu vil skulle indgive en sådan 
interesseerklæring til autoriteten; insisterer på, at disse erklæringer kontrolleres af 
autoriteten og offentliggøres;

11. er af den overbevisning, at autoriteten bør tildeles et tilstrækkeligt budget og 
tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at den kan ansætte uafhængige eksperter uden
interessekonflikter;

12. bemærker, at der i 2017 blev vedtaget en revideret politik til beskyttelse af personers 
værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane; bemærker, at der blev 
modtaget to formelle klager over chikane, men at det efter vurderingen af 
dokumentationen blev konkluderet, at der ikke var nogen indledende beviser, hvilket er 
nødvendigt for at indlede en administrativ undersøgelse;

13. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
årsregnskabet for regnskabsåret 2017 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er 
lovlige og formelt rigtige;

14. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for 
gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2017.
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