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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (η Αρχή) για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 79 223 730 EUR, 
δηλαδή μειώθηκε κατά 0,3 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός 
της Αρχής προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

2. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,98 %· σημειώνει επίσης ότι το 2017 το ποσοστό 
εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 92,31 %, ποσοστό που συνιστά 
αύξηση κατά 2,6 % σε σύγκριση με το 2016·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της Αρχής στην ασφάλεια της αλυσίδας 
τροφίμων και ζωοτροφών, και για τις σημαντικές προσπάθειές της για την παροχή 
στους διαχειριστές κινδύνου της Ένωσης εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και 
επικαιροποιημένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με ζητήματα που 
συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, με τη σαφή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα 
αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται αυτά, και με τη συνεργασία 
με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς εταίρους για την προώθηση της συνοχής και της 
εμπιστοσύνης στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων·

4. πιστεύει ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή 
γνώμη και να δεσμευθεί για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας·

5. σημειώνει ότι επτά θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων καταργήθηκαν στον πίνακα 
προσωπικού του 2017 και ότι 311 από τις 323 εγκεκριμένες θέσεις είχαν πληρωθεί από 
την 31 Δεκεμβρίου 2017· επισημαίνει επιπλέον ότι 447 από τις 463 διαθέσιμες θέσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των μονίμων υπαλλήλων, των εκτάκτων υπαλλήλων, των 
συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων) είχαν 
πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (96,5 % έναντι 95,7 % το 2016)·

6. επισημαίνει ότι η Αρχή οριστικοποίησε 779 ερωτήσεις μέσω επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων, τεχνικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων υποστήριξης· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ καθηκόντων που 
αυξάνονται και πόρων που συρρικνώνονται, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων έργων·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του λόγω του χαμηλού επιπέδου των πιστώσεων που 
εγγράφονται κατ’ επανάληψη στον προϋπολογισμό για την Αρχή·

8. υπενθυμίζει ότι, τον Ιούνιο 2017, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε μια νέα 
πολιτική για την ανεξαρτησία και εκφράζει την ικανοποίησή του για ορισμένες απτές 
βελτιώσεις στο θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας σχετικά με 
την ταυτότητα των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών που εργάζονται στην Αρχή· 
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εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή δεσμεύτηκε να 
δημοσιεύει, ξεκινώντας από το 2018, ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την ανεξαρτησία, ως παράρτημα της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης της 
Αρχής, επισημαίνοντας συμφέροντα που κρίνονται προβληματικά·

9. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Αρχή, μέσω 
των ετήσιων εκθέσεων απαλλαγής, να εφαρμόζει διετή περίοδο αναμονής, η οποία θα 
αποτρέπει τους εμπειρογνώμονες με οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με 
εταιρείες των οποίων οι ουσίες αξιολογούνται από την Αρχή από το να συμμετέχουν 
στις επιστημονικές ομάδες ή ομάδες εργασίας της Αρχής·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών θα πρέπει πλέον να υποβάλλουν στην Αρχή δημόσια δήλωση συμφερόντων· 
επιμένει ότι οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να ελέγχονται από την Αρχή και να 
δημοσιοποιούνται·

11. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να διατεθούν στην Αρχή επαρκής προϋπολογισμός και 
επαρκείς πόροι ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να προσλαμβάνει ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων·

12. σημειώνει την έγκριση το 2017 μιας αναθεωρημένης πολιτικής για την προστασία της 
αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης· 
σημειώνει ότι ελήφθησαν δύο επίσημες καταγγελίες για παρενόχληση, αλλά ότι μετά 
την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων συνήχθη το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε 
καμία αρχή απόδειξης, κάτι που απαιτείται για την έναρξη διοικητικής έρευνας·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι 
αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής για το 2017 είναι 
αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

14. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017.
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