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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. berie na vedomie, že konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2018 predstavoval 79 183 814 EUR, čo v 
porovnaní s rokom 2017 predstavuje mierne zníženie o 0,05 %; poznamenáva, že celý 
rozpočet úradu vychádza z rozpočtu Únie;

2. s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 
2018 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100,00 % v prípade viazaných 
rozpočtových prostriedkov, čo v porovnaní s rokom 2017`predstavuje nárast o 0,02 
percentuálneho bodu;  berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových 
prostriedkov v roku 2018 dosiahla 91,31 %, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje 
zvýšenie o 1,00 percentuálneho bodu;

3. konštatuje, že k 31. decembru 2018 bolo obsadených 311 z 319 schválených 
pracovných miest; okrem toho zdôrazňuje, že k 31. decembru 2018 bolo obsadených 
447 zo 459 dostupných pracovných miest (vrátane úradníkov, dočasných zamestnancov, 
zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov) (97,4 % v porovnaní s 96,5 
% v roku 2017);

4. víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca Únie a jeho značné 
úsilie o to, aby manažérom rizika Únie poskytoval komplexné, nezávislé a aktuálne 
vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, aby verejnosť 
jasne informoval o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje 
so zainteresovanými stranami a s inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní 
súdržnosti a dôvery v systém Únie v oblasti bezpečnosti potravín;

5. zdôrazňuje, že v roku 2018 úrad dokončil 788 otázok prostredníctvom vedeckých 
stanovísk, technických správ a podporných publikácií;

6. domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke 
a zaviazať sa k otvorenosti a transparentnosti;

7. víta, že úrad po tom, čo v roku 2017 prijal novu politiku nezávislosti, v roku 2018 
prvýkrát zaradil novú prílohu do svojej konsolidovanej výročnej správy, ktorá sa venuje 
vykonávaniu politiky nezávislosti úradu; s uspokojením konštatuje, že dvojročne 
obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, o 
ktoré požiadal Európsky parlament, sa prvýkrát uplatnila počas výberového konania 
vedeckých panelov v roku 2018;

8. konštatuje, že v nadväznosti na výsledky tretieho externého hodnotenia úradu správna 
rada prijala súbor odporúčaní, ktoré sa zameriavajú na posilnenie kapacít úradu v oblasti 
vedeckých odporúčaní vhodných pre daný účel, posilnenie komunikačných činností s 
cieľom posilniť povesť úradu a zabezpečiť dlhodobú efektívnosť a udržateľnosť 
operácií orgánu;
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9. s uspokojením konštatuje, že úrad spolupracuje s ostatnými agentúrami, ktoré sa 
zaoberajú  doplnkovými úlohami, t. j. s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu 
chorôb (ECDC), Európskou chemickou agentúrou a Európskou agentúrou pre lieky, 
napr. v oblasti zberu údajov,  analýz a databáz (napr. zoonózy, antimikrobiálna 
rezistencia, molekulárna typizácia), pri vedeckých hodnoteniach (napr. rýchle 
posudzovanie ohnísk v spolupráci s ECDC) alebo pri hodnotení rizika;

10. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
úradu za rozpočtový rok 2018 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

11. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho 
úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový 
rok 2018.


