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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przypomina, że rok 2015 był drugim rokiem działalności na podstawie wieloletnich ram 

finansowych Unii; zauważa, że wskaźnik wykonania Europejskiego Urzędu ds. 

Bezpieczeństwa Żywności („Urzędu”) wynosi 98,6 % i że kwota niewykorzystanych 

środków wyniosła 1 089 mln EUR; podkreśla, że to niepełne wykonanie odpowiada 

niewykorzystanym dochodom przeznaczonym na określony cel (wynik Urzędu z 2014 r.), 

które zostały wykorzystane w 2016 r.; 

2. z zadowoleniem przyjmuje wkład Urzędu na rzecz bezpieczeństwa łańcucha 

żywnościowego i paszowego w Unii poprzez zapewnianie unijnym podmiotom 

zarządzającym ryzykiem kompleksowego, niezależnego i aktualnego doradztwa 

naukowego w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, klarowne informowanie 

opinii publicznej o wynikach swojej działalności oraz przekazywanie informacji opartych 

na tych wynikach, a także współpracę z zainteresowanymi stronami i partnerami 

instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu 

bezpieczeństwa żywności; 

3. zauważa, że urząd przygotował ponad 600 produktów naukowych obejmujących cały 

łańcuch żywnościowy i przyczyniających się do poprawy zdrowia publicznego;  

4. zauważa również, że Urząd dokonał oceny zagrożeń dla zdrowia we współpracy z 

Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za pomocą wykorzystania 

połączonych zestawów danych; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2015 r. Urząd rozpoczął wieloletni projekt mający na 

celu ocenę stresorów pszczół i atrybutów zdrowych kolonii pszczół miodnych, również z 

myślą o ustanowieniu solidnych i zharmonizowanych ram pomiaru w badaniach w terenie 

stanu zdrowia kolonii pszczół miodnych; 

6. uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i 

angażować się w działania na rzecz jak najdalej idącej otwartości i przejrzystości; z 

zadowoleniem przyjmuje w związku z tym fakt, że w 2015 r. Urząd pomyślnie przetestował 

swoje nowe metodologiczne podejście do wykorzystywania dowodów naukowych; w tym 

kontekście również z zadowoleniem przyjmuje usprawnienia w zakresie dzielenia się 

danymi poprzez udostępnienie hurtowni danych Urzędu rosnącej liczbie zainteresowanych 

stron; zachęca Urząd do dalszych postępów w tym kierunku; 

7. podkreśla, że w 2015 r. miały miejsce ważne kroki w komunikowaniu się Urzędu z 

podmiotami zarządzającymi ryzykiem oraz z opinią publiczną: uruchomienie nowej strony 

internetowej Urzędu w oparciu o szerokie badanie aktywności użytkowników oraz 

przeniesienie Dziennika EFSA na zewnętrzną profesjonalną platformę publikacyjną; 

poczyniono również postępy w odniesieniu do wsparcia technicznego w zakresie aplikacji, 

jednostki operacyjnej Urzędu oraz jednostki wsparcia w zakresie oceny bezpieczeństwa 

objętych regulacjami produktów; dzięki tym i wielu innym projektom i inicjatywom Urząd 

zapewnił, że pozostał skuteczną i godną zaufania służbą doradztwa naukowego w interesie 
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konsumentów w Unii; 

8. przyjmuje do wiadomości, że w 2015 r. Urząd utworzył biuro łącznikowe w Brukseli w 

celu poprawy komunikowania się i dialogu z instytucjami unijnymi, mediami i 

zainteresowanymi stronami; 

9. zaleca, na podstawie dostępnych danych, udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 

Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu 

Urzędu na rok budżetowy 2015. 


