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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego 
dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 79 223 730 EUR, co stanowi spadek 
o 0,3 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu 
Unii;

2. z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu 
roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w 
wysokości 99,98 %; zauważa ponadto, że w 2017 r. wskaźnik wykonania w odniesieniu 
do środków na płatności osiągnął 92,31 %, co oznacza wzrost o 2,6 punktów 
procentowych w porównaniu z rokiem 2016;

3. z zadowoleniem przyjmuje wkład Urzędu w zwiększanie bezpieczeństwa łańcucha 
żywnościowego i paszowego w Unii oraz jego znaczne wysiłki, aby zapewnić unijnym 
podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowe, niezależne i aktualne doradztwo 
naukowe w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, jasno informować 
opinię publiczną o wynikach swojej działalności i informacjach stanowiących ich 
podstawę, a także współpracować z zainteresowanymi stronami i partnerami 
instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu 
bezpieczeństwa żywności;

4. uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i 
zobowiązać się do otwartości i przejrzystości;

5. zauważa, że w planie zatrudnienia na 2017 r. zlikwidowano siedem stanowisk dla 
pracowników zatrudnionych na czas określony, a na dzień 31 grudnia 2017 r. 
obsadzonych było 311 z 323 zatwierdzonych stanowisk; podkreśla ponadto, że na dzień 
31 grudnia 2017 r. obsadzonych było 447 spośród 463 dostępnych stanowisk (w tym 
urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników 
kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych), co stanowi 96,5 % w 
porównaniu z 95,7 % w 2016 r.;

6. podkreśla, że Urząd sfinalizował 779 pytań w postaci opinii naukowych, sprawozdań 
technicznych i dokumentów uzupełniających; ubolewa nad coraz większą rozbieżnością 
między rosnącymi zadaniami a kurczącymi się zasobami, co spowodowało istotne 
opóźnienia w realizacji niektórych projektów;

7. przypomina, że w czerwcu 2017 r. zarząd Urzędu przyjął nową strategię w zakresie 
niezależności oraz że Urząd zobowiązał się do corocznego publikowania, począwszy od 
2018 r., rocznego sprawozdania na temat działań związanych z niezależnością w formie 
załącznika do skonsolidowanego sprawozdania rocznego Urzędu;

10. odnotowuje przyjęcie w 2017 r. zmienionej polityki ochrony godności osoby i 
zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu; zauważa, że 
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wpłynęły dwie oficjalne skargi dotyczące molestowania, lecz po dokonaniu oceny 
przedstawionych dowodów stwierdzono, że brakuje wystarczającego dowodu 
wymaganego do wszczęcia dochodzenia administracyjnego;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał 
wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Urzędu za rok 2017 jest wiarygodne, 
a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

12. zaleca, na podstawie dostępnych danych, udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017.
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