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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че 2007 г. беше петата година, откакто функционира Европейският орган 
за безопасност на храните (ЕОБХ);

2. подчертава ролята на Европейския орган за безопасност на храните при 
предоставяне на независими научни консултации по всички въпроси с пряко или 
непряко въздействие върху безопасността на храните, в т.ч. относно здравето и 
хуманното отношение към животните и растителната защита, роля, която става все 
по-необходима с оглед на тревогите на потребителите и нуждата от правилно 
съобщаване на научните съвети.

3. отбелязва, че 91% от бюджета на ЕОБХ беше усвоен; тази степен на усвояване е под 
прогнозираната, което беше повлияно най-вече от научни дейности, договори или 
субсидии, както и проекти за обмяна на информация за риска; въпреки това, тази 
степен на усвояване представлява нарастване спрямо предишната година в размер 
на 30%, което е значително подобрение, сравнено с 2006 г. и предишни години, 
когато нивото на изпълнение беше близо до 70%;

4. отбелязва, че редът за персонала е достигнал 95% от нивото на изпълнение вместо 
прогнозираните 97%; отбелязва обаче, че въпреки това ЕОБХ е имал трудности при 
набирането на висококвалифициран научен персонал в Парма;

5. изразява задоволството си от изпълнението на бюджетните редове за 2007 г., 
въпреки че изпълнението на бюджета показва, че ЕОБХ все още има нужда да 
стабилизира структурите си;

6. въз основа на наличните данни, счита, че изпълнителният директор на Европейския 
орган за безопасност на храните може да бъде освободен от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета на ЕОБХ за финансовата 2007 г.
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