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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. berie na vedomie, že konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2017 predstavoval 79 223 730 EUR, čo v 
porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 0,3 %; poznamenáva, že celý rozpočet 
úradu vychádza z rozpočtu Únie;

2. s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového 
roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,98 %; dodáva tiež, že miera 
plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2017 dosiahla 92,31 %, čo 
v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,6 %;

3. víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca Únie a jeho značné 
úsilie o to, že manažérom rizika Únie poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne 
vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne 
informuje o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so 
zainteresovanými stranami a s inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a 
dôvery v systém bezpečnosti potravín Únie;

4. domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a 
zaviazať sa k otvorenosti a transparentnosti;

5. konštatuje, že v pláne pracovných miest na rok 2017 bolo zrušených sedem pracovných 
miest dočasných zamestnancov a že k 31. decembru 2017 bolo obsadených 311 z 323 
schválených pracovných miest; okrem toho zdôrazňuje, že k 31. decembru 2017 bolo 
obsadených 447 zo 463 dostupných pracovných miest (vrátane úradníkov, dočasných 
zamestnancov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov) (96,5 % v 
porovnaní s 95,7 % v roku 2016);

6. zdôrazňuje, že úrad dokončil 779 otázok prostredníctvom vedeckých stanovísk, 
technických správ a podporných publikácií; vyjadruje poľutovanie nad rastúcim 
nesúladom medzi rozširujúcimi sa úlohami a znižujúcimi sa zdrojmi, čo viedlo k 
značným oneskoreniam v realizácii niektorých projektov;

7. pripomína svoje obavy vyplývajúce z nízkej úrovne rozpočtových prostriedkov 
opakovane vyčlenených z rozpočtu pre úrad;

8. pripomína, že v júni 2017 riadiaca rada úradu prijala novú politiku týkajúcu sa 
nezávislosti, a víta niekoľko konkrétnych zlepšení, ktoré obsahuje, vrátane väčšej 
transparentnosti, pokiaľ ide o totožnosť odborníkov členských štátov pracujúcich v 
úrade; víta tiež, že úrad sa od roku 2018 zaviazal uverejňovať výročnú správu o 
činnostiach súvisiacich s nezávislosťou ako prílohu k svojej konsolidovanej výročnej 
správe;

9. berie na vedomie, že Európsky parlament prostredníctvom svojich výročných správ o 
absolutóriu opakovane vyzval úrad, aby uplatňoval dvojročnú lehotu na zváženie, ktorá 
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by bránila odborníkom s finančnými záujmami spojenými so spoločnosťami, ktorých 
látky úrad hodnotí, v tom, aby sa stali členmi vedeckých panelov alebo pracovných 
skupín úradu;

10. víta skutočnosť, že odborníci z členských štátov budú teraz musieť úradu predložiť 
verejné vyhlásenie o záujmoch; trvá na tom, aby tieto vyhlásenia úrad skontroloval a 
zverejnil;

11. je presvedčený, že úradu by sa mal prideliť dostatočný rozpočet a zdroje, aby sa 
zabezpečilo, že môže zamestnať nezávislých odborníkov, ktorí nemajú konflikt 
záujmov;

12. berie na vedomie, že v roku 2017 úrad prijal revidovanú politiku v oblasti ochrany 
ľudskej dôstojnosti a predchádzania psychickému a sexuálnemu obťažovaniu; berie na 
vedomie, že boli doručené dve formálne sťažnosti na obťažovanie, ale po posúdení 
predložených dôkazov sa dospelo k záveru, že nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý je 
potrebný na začatie administratívneho vyšetrovania;

13. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
úradu za rozpočtový rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

14. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho 
úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový 
rok 2017.
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