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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ("de 
Autoriteit") voor het begrotingsjaar 2017 79 223 730 EUR bedroeg en daarmee 0,3 % 
lager was dan in 2016; overwegende dat de begroting van de Autoriteit volledig wordt 
gefinancierd met middelen van de begroting van de Unie;

2. merkt met tevredenheid op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht 
gedurende het begrotingsjaar 2017 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage 
van de begroting van 99,98 %; wijst er daarnaast op dat het uitvoeringspercentage bij de 
betalingskredieten in 2017 92,31 % bedroeg en daarmee 2,6 % hoger lag dan in het 
voorgaande jaar;

3. is ingenomen met de bijdrage die de Autoriteit levert aan de veiligheid van de voedsel-
en voederketen van de Unie, alsook met haar aanzienlijke inspanningen om 
risicomanagers in de Unie te voorzien van uitgebreid, onafhankelijk en geactualiseerd 
wetenschappelijk advies over vragen die verband houden met de voedselketen, om het 
publiek duidelijk voor te lichten over haar werkzaamheden en de informatie waarop 
deze gebaseerd zijn, en om samen te werken met belanghebbende partijen en 
institutionele partners bij de bevordering van coherentie en het vertrouwen in het 
voedselveiligheidssysteem van de Unie;

4. is van mening dat de Autoriteit bijzondere aandacht moet blijven besteden aan de 
publieke opinie en zich moet blijven inzetten voor openheid en transparantie;

5. wijst erop dat in 2017 zeven posten van tijdelijke ambtenaren van de lijst van het aantal 
ambten zijn geschrapt en dat op 31 december 2017 311 van de 323 goedgekeurde 
posten bezet waren; benadrukt voorts dat op 31 december 2017 447 van de 463 
beschikbare posten (ambtenaren, tijdelijke ambtenaren, arbeidscontractanten en 
gedetacheerde nationale deskundigen) bezet waren (96,5 %, ten opzichte van 95,7 % in 
2016);

6. benadrukt dat de Autoriteit 779 vragen heeft afgehandeld door middel van 
wetenschappelijke adviezen, technische rapporten en ondersteunende publicaties; 
betreurt de groter wordende kloof tussen het zich uitbreidende takenpakket enerzijds en 
de afnemende middelen anderzijds, hetgeen erin resulteert dat een aantal projecten 
aanzienlijke vertraging oploopt;

7. herhaalt zijn bezorgdheid over het niveau van de kredieten voor de Autoriteit, dat 
aanhoudend te laag ligt;

8. wijst erop dat de raad van bestuur van de Autoriteit in juni 2017 een nieuw beleid 
inzake onafhankelijkheid heeft vastgesteld en toont zich verheugd over verschillende 
concrete verbeteringen hierin, onder meer een grotere transparantie met betrekking tot 
de identiteit van deskundigen van de lidstaten die voor de Autoriteit werken; is tevens 
ingenomen met de toezegging van de Autoriteit om vanaf 2018 een jaarverslag te zullen 
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publiceren over activiteiten die verband houden met onafhankelijkheid, als bijlage bij 
het geconsolideerde jaarverslag van de Autoriteit;

9. wijst erop dat het Europees Parlement de Autoriteit in zijn jaarlijkse kwijtingsverslagen 
herhaaldelijk heeft opgeroepen om een wachttijd van twee jaar in te voeren om te 
voorkomen dat deskundigen met financiële belangen in bedrijven waarvan de stoffen 
door de Autoriteit worden beoordeeld zitting hebben in de wetenschappelijke panels of 
werkgroepen van de Autoriteit;

10. is verheugd over het feit dat deskundigen van de lidstaten nu een openbare 
belangenverklaring aan de Autoriteit zullen moeten voorleggen; dringt erop aan dat 
deze verklaringen door de Autoriteit worden gecontroleerd en openbaar gemaakt;

11. is ervan overtuigd dat aan de Autoriteit voldoende financiële en andere middelen 
moeten worden toegewezen om te waarborgen dat zij onafhankelijke deskundigen kan 
aanwerven, die geen belangenconflicten hebben;

12. wijst erop dat in 2017 een herzien beleid is vastgesteld inzake de bescherming van de 
waardigheid van de persoon en het voorkomen van psychologische en seksuele 
intimidatie; wijst erop dat er twee officiële klachten in verband met intimidatie zijn 
ingediend, maar dat na bestudering van het bewijsmateriaal is geconcludeerd dat er geen 
sprake van enig bewijs is, hetgeen nodig is voor het starten van een administratief 
onderzoek;

13. juicht het toe dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben 
verkregen dat de jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2017 
betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

14. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan om kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor de 
uitvoering van de begroting van de autoriteit voor het begrotingsjaar 2017.
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