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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que o orçamento definitivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos («a Autoridade») para o exercício de 2017 foi de 79 223 730 EUR, o que 
representa um decréscimo de 0,3 % em relação a 2016; observa que a totalidade do 
orçamento da Autoridade provém do orçamento da União;

2. Regozija-se com o facto de os esforços de supervisão do orçamento durante o exercício 
de 2017 terem resultado numa taxa de execução orçamental de 99,98 %; observa ainda 
que, em 2017, a taxa de execução das dotações para pagamentos atingiu 92,31 %, o que 
representa um aumento de 2,6 % em relação a 2016;

3. Congratula-se com o contributo da Autoridade para a segurança dos alimentos e da 
cadeia alimentar na União e com os seus esforços consideráveis para disponibilizar aos 
gestores de risco da União pareceres científicos abrangentes, independentes e 
atualizados sobre questões no domínio da cadeia alimentar, comunicando claramente ao 
público os resultados e as informações nas quais se baseiam e colaborando com partes 
interessadas e com parceiros institucionais, a fim de promover coerência e confiança no 
sistema de segurança dos alimentos da União;

4. Entende que a Autoridade deve continuar a conferir uma atenção especial à opinião 
pública e a empenhar-se num diálogo transparente e aberto;

5. Observa que, no quadro do pessoal de 2017, foram suprimidos sete lugares de agentes 
temporários e que 311 dos 323 lugares autorizados foram preenchidos, à data de 31 de 
dezembro de 2017; salienta, além disso, que 447 dos 463 lugares disponíveis (incluindo 
funcionários, agentes temporários, agentes contratuais e peritos nacionais destacados) 
estavam ocupados, em 31 de dezembro de 2017 (96,5 %, em comparação com 95,7 % 
em 2016);

6. Salienta que a Autoridade encerrou 779 dossiês, através de pareceres científicos, 
relatórios técnicos e publicações de apoio; lamenta a crescente discrepância entre o 
aumento das tarefas e a redução dos recursos, o que resultou em atrasos importantes na 
execução de alguns projetos;

7. Reitera a sua preocupação com o reduzido nível das dotações financeiras inscritas no 
orçamento da Autoridade;

8. Recorda que, em junho de 2017, o conselho de administração da Autoridade adotou 
uma nova política em matéria de independência e congratula-se com as várias melhorias 
concretas, incluindo uma maior transparência no tocante à identidade dos peritos dos 
Estados-Membros que trabalham na Autoridade; congratula-se igualmente com o facto 
de a Autoridade se ter comprometido a publicar, a partir de 2018, um relatório anual 
sobre as atividades referentes a questões relacionadas com a independência, como 
anexo ao relatório anual consolidado da Autoridade;
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9. Observa que o Parlamento Europeu solicitou repetidamente à Autoridade, através dos 
seus relatórios anuais de quitação, que introduzisse um período de incompatibilidade de 
dois anos, o que impediria os peritos com interesses financeiros ligados a empresas 
cujas substâncias são avaliadas pela Autoridade de fazer parte dos painéis científicos ou 
dos grupos de trabalho da Autoridade;

10. Congratula-se com o facto de os peritos dos Estados-Membros terem agora de 
apresentar uma declaração de interesses à Autoridade; insiste em que estas declarações 
sejam verificadas pela Autoridade e tornadas públicas;

11. Manifesta a convicção de que a Autoridade deve ser dotada de um orçamento e de 
recursos suficientes para garantir que possa contratar peritos independentes isentos de 
conflitos de interesses;

12. Regista a adoção, em 2017, de uma política revista em matéria de proteção da dignidade 
da pessoa e de prevenção do assédio moral e sexual; observa que foram recebidas duas 
denúncias formais de assédio, mas que, na sequência da avaliação dos elementos de 
prova apresentados, se concluiu que não existiam provas, elementos necessários para a 
abertura de um inquérito administrativo;

13. Congratula-se com o facto de o Tribunal de Contas ter declarado que obteve garantias 
razoáveis de que as contas anuais da Autoridade relativas a 2017 são fiáveis e de que as 
operações subjacentes são legais e regulares;

14. Recomenda, com base nos dados disponíveis, que seja concedida quitação ao Diretor 
Executivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos pela execução do 
orçamento desta última para o exercício de 2017.
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