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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je končni proračun Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) za leto 2017 znašal 79.223.730 EUR, kar je 0,3 % manj kot v 
proračunskem letu 2016; je seznanjen, da celotni proračun agencije izvira iz proračuna 
Unije;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega 
spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,98 %; ugotavlja tudi, da je stopnja 
izvrševanja plačil v letu 2017 znašala 92,31 %, kar je 2,6 % več kot leta 2016;

3. pozdravlja prispevek agencije k varnosti prehranske in krmne verige v Uniji ter njena 
velika prizadevanja, da bi upraviteljem tveganja v Uniji zagotovila obsežne, neodvisne 
in najsodobnejše znanstvene nasvete o prehranski verigi, javnost jasno obveščala o 
dosežkih in informacijah, na katerih temeljijo, ter sodelovala z deležniki in 
institucionalnimi partnerji pri spodbujanju skladnosti in zaupanja v sistem Unije za 
varnost hrane;

4. meni, da bi morala agencija še naprej posebno pozornost namenjati javnemu mnenju ter 
se zavezati odprtosti in preglednosti;

5. ugotavlja, da je bilo v kadrovskem načrtu za leto 2017 zaprtih sedem začasnih delovnih 
mest, na dan 31. decembra 2017 pa je bilo zapolnjenih 311 od 323 odobrenih delovnih 
mest; poleg tega poudarja, da je bilo na ta dan zasedenih 447 izmed 463 razpoložljivih 
delovnih mest (vključno z uradniki, začasnimi in pogodbenimi uslužbenci ter 
napotenimi nacionalnimi strokovnjaki) (96,5 % v primerjavi s 95,7 % v letu 2016);

6. poudarja, da je agencija v obliki znanstvenih mnenj, tehničnih poročil in podpornih 
publikacij odgovorila na 779 vprašanj; obžaluje naraščajoči razkorak med vse 
številnejšimi nalogami in vse manjšimi sredstvi, ki je povzročil precejšnje zamude pri 
izvajanju nekaterih projektov;

7. ponovno izraža zaskrbljenost nad tem, da so bila sredstva, ki so v proračunu namenjena 
agenciji, večkrat zapored nizka;

8. spominja, da je upravni odbor agencije junija 2017 sprejel novo politiko o neodvisnosti, 
in pozdravlja več konkretnih izboljšav, ki jih ta vsebuje, vključno z večjo preglednostjo 
v zvezi z identiteto strokovnjakov iz držav članic, zaposlenih v agenciji; pozdravlja tudi, 
da se je agencija zavezala, da bo od leta 2018 konsolidiranim letnim poročilom dodajala 
prilogo s poročilom o dejavnostih, povezanih z neodvisnostjo;

9. ugotavlja, da je Evropski parlament agencijo v letnem postopku podelitve razrešnice že 
večkrat pozval, naj začne izvajati dveletno obdobje mirovanja, s katerim bi 
strokovnjakom s finančnimi interesi, povezanimi s podjetji, katerih snovi ocenjuje 
agencija, preprečili sodelovanje v znanstvenih odborih ali delovnih skupinah agencije;
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10. pozdravlja, da bodo morali strokovnjaki iz držav članic odslej agenciji posredovati 
javno izjavo o interesih; vztraja, da mora agencija to izjavo pregledati in objaviti;

11. je prepričan, da bi bilo treba agenciji nameniti zadostna proračunska sredstva in vire, da 
bo lahko zaposlovala neodvisne strokovnjake brez navzkrižja interesov;

12. je seznanjen, da je agencija v letu 2017 sprejela prenovljeno politiko o zaščiti 
človekovega dostojanstva ter preprečevanju psihičnega nasilja in spolnega 
nadlegovanja; ugotavlja, da sta bili vloženi dve uradni pritožbi zaradi nadlegovanja, 
vendar se je pri oceni predloženih dokazov izkazalo, da ti ne zadostujejo za sprožitev 
upravne preiskave;

13. pozdravlja navedbo Računskega sodišča, da je prejelo zagotovilo o zanesljivosti letnih 
računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2017 ter o zakonitosti in pravilnosti 
z njimi povezanih transakcij;

14. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za varnost hrane podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2017.



AD\1169326SL.docx 5/6 PE627.683v02-00

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 22.1.2019

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

50
7
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona 
Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 
Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique 
Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio 
Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne 
Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 
Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, 
Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, 
Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory 
Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, 
Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica 
Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, 
Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja 
Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Olle Ludvigsson



PE627.683v02-00 6/6 AD\1169326SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

50 +

ALDE Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 
Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR Mark Demesmaeker

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique 
Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 
Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, 
Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, 
Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory 
Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano 
Zoffoli

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7 -

ECR Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD Sylvie Goddyn

ENF Jean-François Jalkh

0 0

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


	1169326SL.docx

