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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de definitieve begroting van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (“de Autoriteit”) voor het begrotingsjaar 2018 79 183 814 EUR 
bedroeg en daarmee iets lager was (-0,05 %) dan in 2017; wijst erop dat de begroting 
van de Autoriteit volledig wordt gefinancierd met middelen uit de begroting van de 
Unie;

2. stelt met tevredenheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht 
gedurende het begrotingsjaar 2018 hebben geleid tot een uitvoering van de 
vastleggingskredieten van 100,00 %, wat neerkomt op een toename met 0,02 % ten 
opzichte van 2017; stelt vast dat de uitvoering van de betalingskredieten in 2018 
91,31 % bedroeg, wat neerkomt op een daling van 1,00 % ten opzichte van 2017;

3. stelt vast dat 311 van de 319 toegestane posten op 31 december 2018 bekleed waren; 
benadrukt verder dat 447 van de 459 beschikbare posten (ambtenaren, tijdelijke 
ambtenaren, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen) op 
31 december 2018 bezet waren (97,4 %, ten opzichte van 96,5 % in 2017);

4. is ingenomen met de bijdrage die de Autoriteit levert aan de veiligheid van de voedsel- 
en voederketen in de Unie, alsook met haar aanzienlijke inspanningen om 
risicomanagers in de Unie te voorzien van uitgebreid, onafhankelijk en geactualiseerd 
wetenschappelijk advies over vragen die verband houden met de voedselketen, om het 
publiek duidelijk voor te lichten over haar output en de informatie waarop deze 
gebaseerd is, en om samen te werken met belanghebbende partijen en institutionele 
partners bij de bevordering van de samenhang en het vertrouwen in het 
voedselveiligheidssysteem van de Unie;

5. benadrukt dat de Autoriteit in 2018 788 vragen heeft afgehandeld door middel van 
wetenschappelijke adviezen, technische rapporten en ondersteunende publicaties;

6. is van mening dat de Autoriteit bijzondere aandacht moet blijven besteden aan de 
publieke opinie en zich moet blijven inzetten voor openheid en transparantie;

7. is ingenomen met het feit dat de Autoriteit, na de goedkeuring in 2017 van haar nieuw 
beleid inzake onafhankelijkheid, in 2018 voor het eerst een nieuwe bijlage bij haar 
geconsolideerd jaarverslag heeft gevoegd, die gewijd is aan de uitvoering van het beleid 
van de Autoriteit inzake onafhankelijkheid; stelt met tevredenheid vast dat de door het 
Parlement gevraagde wachttijd van twee jaar voor het eerst is toegepast tijdens het 
selectieproces voor het wetenschappelijk panel in 2018;

8. merkt op dat de raad van bestuur naar aanleiding van de resultaten van de derde externe 
evaluatie van de Autoriteit een reeks aanbevelingen heeft goedgekeurd, waarin 
bijzondere aandacht uitgaat naar het vergroten van de capaciteit van de Autoriteit om 
geschikt wetenschappelijk advies te verstrekken, het verbeteren van de 
communicatieactiviteiten om de reputatie van de Autoriteit te versterken, en het 
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waarborgen van de efficiëntie en de duurzaamheid van de activiteiten van de Autoriteit 
op lange termijn;

9. stelt met tevredenheid vast dat de Autoriteit samenwerkt met andere agentschappen die 
zich met complementaire taken bezighouden, namelijk het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA), bijvoorbeeld op het 
gebied van gegevensverzameling en -analyse en databanken (bv. zoönosen, 
antimicrobiële resistentie, moleculaire typering), wetenschappelijke beoordelingen 
(bijv. snelle evaluaties van een uitbraak met het ECDC) of risicobeoordeling;

10. juicht het toe dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben 
verkregen dat de jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2018 
betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

11. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan om kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor de 
uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2018.


