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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. pripomína, že rok 2015 bol druhým rokom činnosti v rámci viacročného finančného rámca 

Únie; poznamenáva, že miera plnenia rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín 

(úrad) dosiahla 98,6 % a že suma nevyužitých prostriedkov predstavovala 1 089 mil. EUR;  

zdôrazňuje, že toto nedostatočné plnenie zodpovedá nepoužitým pripísaným príjmom 

(výsledok hospodárenia úradu za rok 2014), ktoré sa opätovne použili v roku 2016; 

2. víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmovinového reťazca Únie tým, 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 inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém bezpečnosť 

potravín Únie; 

3. poznamenáva, že úrad vyprodukoval viac ako 600 vedeckých výstupov zahŕňajúcich celý 

potravinový reťazec, ktoré prispeli k zlepšeniu verejného zdravia;   

4. poznamenáva tiež, že úrad posudzuje riziká verejného zdravia v spolupráci s Európskym 

centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb využívaním spoločných súborov údajov; 

5. víta skutočnosť, že úrad v roku 2015 začal viacročný projekt na posúdenie stresových 

faktorov pre včely a atribútov zdravých včelích kolónií aj so zreteľom na zriadenie rámca 

pre rozsiahle a harmonizované meranie zdravotného stavu kolónií včiel v prieskumoch 

vykonávaných v teréne; 

6. domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a 

zaviazať sa k čo najväčšej otvorenosti a transparentnosti; víta v tejto súvislosti, že v roku 

2015 úrad úspešne odskúšal svoj nový metodický prístup k používaniu vedeckých dôkazov; 

víta tiež súvisiace zlepšenia vo výmene údajov otvorením databázy úradu zvyšujúcemu sa 

počtu zainteresovaných strán;   povzbudzuje úrad, aby v tomto smere ďalej napredoval; 

7. zdôrazňuje, že v komunikácii s manažérmi rizika a verejnosťou dosiahol úrad v roku 2015 

dôležité míľniky: spustenie novej webstránky založenej na rozsiahlom užívateľskom 

prieskume a prechod od vestníka EFSA na profesionálnu externú publikačnú platformu.  

Pokrok dosiahol aj prostredníctvom technickej podpory pre používanie (front office a útvar 

podpory úradu) na posudzovanie bezpečnosti regulovaných produktov.   Týmito a mnohými 

ďalšími projektami a iniciatívami úrad zabezpečil, že bol aj naďalej účinným a 

dôveryhodným subjektom poskytujúcim vedecké poradenstvo v záujme spotrebiteľov v 

Únii;  

8. berie na vedomie, že úrad v roku 2015 zriadil kontaktnú kanceláriu v Bruseli na zlepšenie 

komunikácie a dialógu s inštitúciami Únie, médiami a zainteresovanými stranami; 

9. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu 

pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2015. 


