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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. Recorda que 2015 foi o segundo ano de funcionamento no âmbito do Quadro Financeiro 

Plurianual da União; regista que o nível de execução na Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos («a Autoridade») se situa em 98,6 % e que o nível de dotações 

não utilizadas foi de 1089 milhões de euros; salienta que esta subexecução corresponde às 

receitas afetadas não utilizadas (resultados da execução orçamental de 2014 da Autoridade), 

que foram reutilizadas no exercício de 2016; 

2. Acolhe com agrado o contributo da Autoridade para a segurança dos alimentos e da cadeia 

alimentar na União, que consta em 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; 

3. Regista que a Autoridade realizou mais de 600 contributos científicos que abrangem toda a 

cadeia alimentar e contribuem para a melhoria da saúde pública;  

4. Regista igualmente que a Autoridade avaliou os riscos para a saúde pública em colaboração 

com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, com base em conjuntos de 

dados combinados; 

5. Congratula-se com o facto de, em 2015, a Autoridade ter lançado um projeto plurianual, a 

fim de avaliar os fatores de perturbação das abelhas e os atributos de colónias de abelhas 

saudáveis, tendo igualmente em vista estabelecer um quadro para uma medição sólida e 

harmonizada do estado de saúde das colónias de abelhas aquando da realização de estudos 

no terreno; 

6. Entende que a Autoridade deve continuar a dedicar atenção especial à opinião pública e a 

empenhar-se tanto quanto possível num diálogo transparente e aberto; congratula-se, neste 

sentido, com o facto de a Autoridade ter testado com êxito em 2015 a nova abordagem 

metodológica no que toca à utilização de provas científicas; acolhe favoravelmente, neste 

contexto, as melhorias na partilha de dados, decorrentes da abertura do repositório de dados 

da Agência a um número cada vez maior de partes interessadas; incentiva a Autoridade a 

prosseguir nesta via; 

7. Salienta que em 2015 houve etapas importantes na comunicação da Autoridade com os 

gestores de risco e com o público: a inauguração do novo sítio web, após uma investigação 

aprofundada relativamente aos utilizadores, e a colocação do EFSA Journal numa 

plataforma externa de edição profissional. Foram igualmente registados progressos pelo 

serviço de apoio aos requerentes – serviço de atendimento («front office») e gabinete de 

apoio da Autoridade no domínio da avaliação da segurança dos produtos regulamentados. 

Com estes e muitos outros projetos e iniciativas, a Autoridade continuou a ser um serviço 

eficaz e fiável de consultoria científica para os interesses dos consumidores na União; 
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8. Regista que, em 2015, a Autoridade criou um gabinete de ligação em Bruxelas, a fim de 

melhorar a comunicação e o diálogo com as instituições da União, os meios de comunicação 

social e as partes interessadas; 

9. 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 2015. 


