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SUGESTII  

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că 2015 a fost cel de-al doilea an de funcționare din decursul cadrului financiar 

multianual al Uniunii; ia act de faptul că nivelul execuției bugetare al Autorității Europene 

pentru Siguranța Alimentară („Autoritatea”) se ridică la 98,6% și că valoarea creditelor 

neutilizate a fost de 1 089 milioane EUR; menționează, de asemenea, că această subutilizare 

corespunde veniturilor alocate neutilizate (rezultatul bugetar pe 2014 al Autorității), care au 

fost reutilizate în 2016; 

2. salută contribuția Autorității la siguranța lanțului alimentar și furajer în Uniune, contribuție 

care a constat în furnizarea de consiliere științifică amplă, independentă și actualizată 

referitoare la chestiuni privind lanțul alimentar către administratorii de risc din Uniune, în 

comunicarea clară către public a rezultatelor sale și a informațiilor pe care se bazează 

acestea și în cooperarea cu părțile interesate și partenerii instituționali pentru a promova 

coerența sistemului de sănătate alimentară din Uniune și încrederea în acest sistem; 

3. ia act de faptul că Autoritatea a produs peste 600 de lucrări științifice care se referă la 

întregul lanț alimentar și care contribuie la îmbunătățirea sănătății publice;  

4. ia act, de asemenea, de faptul că Autoritatea a evaluat riscurile la adresa sănătății publice în 

colaborare cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, exploatând ansamblul 

datelor combinate; 

5. salută faptul că, în 2015, Autoritatea a lansat un proiect multianual de evaluare a factorilor 

de stres pentru albine și a atributelor coloniilor de albine melifere sănătoase, de asemenea 

cu scopul de a stabili un cadru pentru măsurători solide și armonizate cu privire la starea de 

sănătate a coloniilor de albine melifere în cadrul cercetărilor pe teren; 

6. consideră că Autoritatea ar trebui să acorde în continuare o atenție deosebită opiniei publice 

și să se angajeze, cât mai mult posibil, să dea dovadă de deschidere și transparență; salută, 

în acest sens, faptul că în 2015 Autoritatea a testat cu succes noua sa abordare metodologică 

privind utilizarea dovezilor științifice; salută, de asemenea, în acest context, îmbunătățirile 

în materie de schimb de date realizate prin deschiderea bazei de date a Autorității către un 

număr din ce în ce mai mare de părți interesate; încurajează Autoritatea să își continue 

progresele în acest sens; 

7. subliniază faptul că, în 2015, au fost parcurse etape importante în comunicarea Autorității 

cu gestionarii de risc și cu publicul: lansarea noului său site de internet bazat pe cercetări 

aprofundate privind utilizatorii și mutarea Jurnalului EFSA pe o platformă de publicare 

profesionistă externă; s-au realizat progrese și la centrul de asistență pentru cereri, la front 

office-ul Autorității și la serviciul de suport pentru evaluările de siguranță ale produselor 

reglementate; cu acestea și multe alte proiecte și inițiative, Autoritatea s-a asigurat că 

rămâne un serviciu eficace și de încredere de consiliere științifică în serviciul intereselor 

consumatorilor din Uniune;  

8. constată că în 2015 Autoritatea a înființat un birou de legătură în Bruxelles pentru a 
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îmbunătăți comunicarea și dialogul cu instituțiile Uniunii, cu mass-media și cu părțile 

interesate; 

9. 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 2015. 


