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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. opominja, da je bilo leto 2015 drugo leto izvajanja večletnega finančnega okvira Unije; 

ugotavlja, da je stopnja izvrševanja Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljevanju: 

agencija) znašala 98,6 %, znesek neporabljenih odobrenih sredstev pa 

1.089 milijonov EUR; poudarja, da je do nezadostnega izvrševanja prišlo zaradi 

neporabljenih namenskih prihodkov (realizacija agencije iz leta 2014), ki so bili 

uporabljeni v letu 2016; 

2. pozdravlja prispevek agencije k varnosti verige hrane in krme v Uniji z zagotavljanjem 

obsežnih, neodvisnih in najsodobnejših znanstvenih nasvetov o prehranski verigi 

upraviteljem tveganja v Uniji, z jasnim obveščanjem javnosti o svojih dosežkih in 

informacijah, na katerih temeljijo, ter s sodelovanjem z deležniki in institucionalnimi 

partnerji pri spodbujanju skladnosti in zaupanja v sistem Unije za varnost hrane; 

3. ugotavlja, da je agencija pripravila več kot 600 znanstvenih prispevkov o celotni 

prehranski verigi in tako prispevala k javnemu zdravju;  

4. ugotavlja tudi, da je agencija tveganja za javno zdravje ocenila v sodelovanju z 

Evropskim centom za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter pri tem uporabila 

kombinirane podatkovne nize; 

5. pozdravlja dejstvo, da je agencija v letu 2015 začela večletni projekt za ocenjevanje 

povzročiteljev stresa pri čebelah in značilnosti zdravih družin medonosnih čebel, med 

drugim z namenom, da bi določila okvir za zanesljive in usklajene meritve 

zdravstvenega stanja teh družin pri raziskavah na terenu; 

6. spodbuja agencijo, naj javnemu mnenju tudi v prihodnje posveča posebno pozornost in 

naj se čim bolj zaveže odprtosti in preglednosti; v zvezi s tem odobrava, da je agencija 

leta 2015 uspešno preizkusila nov metodološki pristop k uporabi znanstvenih dokazov; 

v tem kontekstu tudi pozdravlja izboljšave pri izmenjavi podatkov z odpiranjem 

podatkovnega skladišča agencije za vse večje število deležnikov; spodbuja agencijo, naj 

nadaljuje po tej poti, 

7. poudarja, da sta bila v letu 2015 pri komuniciranju agencije z upravitelji tveganja in 

javnostjo dosežena pomembna mejnika: novo spletno mesto agencije, temelječe na 

obsežni raziskavi o uporabnikih, in selitev biltena agencije na zunanjo profesionalno 

založniško platformo; ugotavlja, da so napredek dosegle tudi služba za pomoč 

uporabnikom aplikacij, služba za stike s strankami in podporna služba za varnostne 

ocene reguliranih proizvodov; meni, da je agencija s temi in številnimi drugimi projekti 

in pobudami dokazala, da ostaja učinkovita in zaupanja vredna služba za znanstveno 

svetovanje v interesu potrošnikov Unije; 

8. je seznanjen, da je agencija leta 2015 ustanovila urad za stike v Bruslju, da bi izboljšala 

komunikacijo in dialog z institucijami Unije, mediji in deležniki; 
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9. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske 

agencije za varnost hrane podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za 

proračunsko leto 2015. 

 


