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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 
(„Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 79 223 730 EUR, ceea ce 
reprezintă o reducere de 0,3 % față de bugetul pentru 2016; ia act de faptul că bugetul 
Autorității provine în întregime de la bugetul Uniunii;

2. constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului 
financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,98 %; constată, de 
asemenea, că în 2017 rata de execuție a creditelor de plată a atins 92,31 %, ceea ce 
reprezintă o creștere de 2,6 % față de 2016;

3. salută contribuția Autorității la siguranța lanțului alimentar și furajer în Uniune și 
eforturile considerabile depuse de aceasta pentru a oferi administratorilor de risc din 
Uniune o consiliere științifică amplă, independentă și actualizată referitoare la 
chestiunile privind lanțul alimentar, pentru a comunica clar publicului rezultatele sale și 
informațiile pe care se bazează acestea și pentru a coopera cu părțile interesate și cu 
partenerii instituționali pentru a promova coerența sistemului de siguranță alimentară 
din Uniune și încrederea în el;

4. consideră că Autoritatea ar trebui să acorde în continuare o atenție deosebită opiniei 
publice și să se angajeze să dea dovadă de deschidere și transparență;

5. ia act de faptul că, în schema de personal pentru 2017, au fost suprimate șapte posturi de 
agenți temporari și că 311 dintre cele 323 de posturi autorizate au fost ocupate la 31 
decembrie 2017; subliniază, în plus, că 447 dintre cele 463 de posturi disponibile 
(inclusiv funcționari, agenți temporari, agenți contractuali și experți naționali detașați) 
au fost ocupate la 31 decembrie 2017 (96,5 %, față de 95,7 % în 2016);

6. subliniază că autoritatea a răspuns la 779 de întrebări prin intermediul avizelor 
științifice, al rapoartelor tehnice și al publicațiilor justificative; regretă discrepanța din 
ce în ce mai mare dintre sarcinile tot mai mari și resursele în scădere, ceea ce a avut ca 
rezultat întârzieri semnificative în livrarea anumitor proiecte;

7. își reiterează îngrijorarea în legătură cu nivelul scăzut al creditelor prevăzute în buget 
pentru Autoritate în repetate rânduri;

8. reamintește că, în iunie 2017, Consiliul de administrație al Autorității a adoptat o nouă 
politică privind independența și salută mai multe îmbunătățiri concrete pe care le 
cuprinde, inclusiv o mai mare transparență privind identitatea experților din statele 
membre care lucrează în cadrul Autorității; salută, de asemenea, faptul că Autoritatea s-
a angajat să publice, începând cu 2018, un raport anual privind activitățile legate de 
independență, ca anexă la raportul anual consolidat al Autorității;

9. ia act de faptul că Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri Autorității, prin 
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intermediul rapoartelor sale anuale de descărcare de gestiune, să introducă o „stare de 
incompatibilitate” de doi ani, care să împiedice experții cu interese financiare legate de 
societățile ale căror substanțe sunt evaluate de Autoritate să participe în cadrul 
grupurilor științifice sau al grupurilor de lucru ale Autorității;

10. salută faptul că experții statelor membre vor fi acum obligați să transmită Autorității o 
declarație publică de interese; insistă ca aceste declarații să fie verificate de Autoritate și 
făcute publice;

11. este convins că ar trebui să se aloce Autorității un buget adecvat și resurse suficiente 
pentru a se garanta că poate angaja experți independenți fără conflicte de interese;

12. ia act de adoptarea, în 2017, a unei politici revizuite privind protecția demnității 
persoanei și prevenirea hărțuirii psihologice și a hărțuirii sexuale; ia act de faptul că au 
fost primite două plângeri oficiale de hărțuire, dar că, în urma evaluării elementelor de 
probă furnizate, s-a ajuns la concluzia că nu există un început de probă, care este 
necesar pentru deschiderea unei anchete administrative;

13. salută faptul că Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire 
la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității pentru 2017 și cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente,

14. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2017.
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