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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at det endelige budget for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") for regnskabsåret 2018 var på 79 183 814 EUR, 
hvilket svarer til et lille fald på 0,05 % i forhold til 2017; bemærker, at hele autoritetens 
budget stammer fra Unionens budget;

2. noterer sig med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 
resulterede i en gennemførelsesgrad på 100,00 % for forpligtelsesbevillinger, hvilket 
udgør en stigning på 0,02 procentpoint i forhold til 2017; bemærker, at 
udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne i 2018 var på 91,31 %, hvilket svarer til et 
fald på 1,00 procentpoint i forhold til 2017;

3. noterer sig, at 311 ud af de 319 godkendte stillinger var besat pr. 31. december 2018; 
fremhæver desuden, at 447 af de 459 ledige stillinger (herunder tjenestemænd, 
midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter), var besat 
den 31. december 2018 (97,4 % mod 96,5 % i 2017);

4. glæder sig over autoritetens bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- og foderkæde 
og over dens store indsats med at stille EU-ansvarlige for risikostyring til rådighed med 
omfattende, uafhængig og ajourført videnskabelig rådgivning i spørgsmål vedrørende 
fødevarekæden, med på en klar måde at informere offentligheden om sine resultater og 
om grundlaget for disse samt med at samarbejde med interessenter og institutionelle 
partnere med henblik på at fremme sammenhængen i og tilliden til Unionens 
fødevaresikkerhedssystem;

5. fremhæver, at autoriteten i 2018 afsluttede 788 spørgsmål gennem videnskabelige 
udtalelser, tekniske rapporter og understøttende publikationer;

6. mener, at autoriteten fortsat bør være særligt opmærksom på den offentlige mening og 
forpligte sig til åbenhed og gennemsigtighed;

7. glæder sig over, at autoriteten efter vedtagelsen af sin nye uafhængighedspolitik i 2017 
for første gang i 2018 har inkluderet et nyt bilag i sin konsoliderede årsberetning, som 
omhandler gennemførelsen af autoritetens uafhængighedspolitik; bemærker med 
tilfredshed, at de toårige afkølingsperioder, som Europa-Parlamentet havde anmodet 
om, blev håndhævet for første gang i forbindelse med den videnskabelige 
paneludvælgelsesproces i 2018;

8. noterer sig, at bestyrelsen efter resultaterne af den tredje eksterne evaluering af 
autoriteten har vedtaget en række anbefalinger, der har fokus på at styrke autoritetens 
kapacitet til formålstjenlig videnskabelig rådgivning, styrke 
kommunikationsaktiviteterne med henblik på at højne autoritetens omdømme og sikre 
effektiviteten og bæredygtigheden af autoritetens aktiviteter på lang sigt;
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9. bemærker med tilfredshed, at autoriteten samarbejder med andre agenturer, der arbejder 
med supplerende opgaver, dvs. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Kemikalieagentur og Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, f.eks. inden for dataindsamling og -analyse og databaser (f.eks. 
zoonoser, antimikrobiel resistens og molekylær typebestemmelse), i videnskabelige 
vurderinger (f.eks. hurtige sygdomsudbrudsvurderinger fra ECDC) eller 
risikovurdering;

10. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
årsregnskabet for regnskabsåret 2018 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er 
lovlige og formelt rigtige;

11. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for 
gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2018.


