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WSKAZÓWKI

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

1. zauważa, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego 
dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 79 183 814 EUR, co stanowi spadek 
o 0,05% w porównaniu z 2017 r.; zauważa, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu 
Unii;

2. z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu 
roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w 
wysokości 100% w odniesieniu do środków na zobowiązania, co stanowi wzrost o 0,02 
punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2017; zauważa, że w 2018 r. wskaźnik 
wykonania w odniesieniu do środków na płatności osiągnął poziom 91,31%, co oznacza 
spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z rokiem 2017;

3. zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. obsadzonych było 311 z 319 zatwierdzonych 
stanowisk; podkreśla ponadto, że na dzień 31 grudnia 2018 r. obsadzonych było 447 
spośród 459 dostępnych stanowisk (w tym stanowisk urzędników, pracowników 
zatrudnionych na czas określony, pracowników kontraktowych i oddelegowanych 
ekspertów krajowych), co stanowi 97,4% w porównaniu z 96,5% w 2017 r.;

4. z zadowoleniem stwierdza, że Urząd przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa 
łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii oraz podejmuje 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;

5. podkreśla, że w 2018 r. Urząd sfinalizował 788 zapytań w postaci opinii naukowych, 
sprawozdań technicznych i publikacji uzupełniających;

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

7. wyraża zadowolenie, że w wyniku przyjęcia w 2017 r. nowej polityki w zakresie 
niezależności w 2018 r. Urząd po raz pierwszy uwzględnił nowy załącznik w swoim 
skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym, poświęcony kwestii wdrożenia polityki 
Urzędu w zakresie niezależności; z zadowoleniem zauważa, że w procesie naboru 
członków panelu naukowego w 2018 r. po raz pierwszy zastosowano wymóg 
dwuletniego okresu karencji, postulowany przez Parlament Europejski;

8. zauważa, że w oparciu o wyniki trzeciej zewnętrznej oceny Urzędu jego zarząd przyjął 
szereg zaleceń koncentrujących się na poprawie zdolności Urzędu do udzielania porad 
naukowych odpowiednich w stosunku do założonego celu, wzmacniających działania 
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komunikacyjne z myślą o poprawie reputacji Urzędu oraz gwarantujących 
długoterminową skuteczność i zrównoważony charakter działań Urzędu;

9. z zadowoleniem zauważa, że Urząd współpracuje z innymi agencjami wypełniającymi 
komplementarne zadania, tj. z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC), Europejską Agencją Chemikaliów i Europejską Agencją Leków, np. w 
zakresie gromadzenia i analizy danych, w zakresie baz danych (np. choroby 
odzwierzęce, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i typowanie molekularne), w 
dziedzinie ocen naukowych (np. szybkie oceny wystąpienia ogniska choroby lub 
zakażenia we współpracy z ECDC) czy oceny ryzyka;

10. wyraża zadowolenie, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą 
pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu za rok 2018 jest wiarygodne oraz 
że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

11. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania 
budżetu Urzędu za rok budżetowy 2018.


