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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. konstatuje, že rok 2007 byl pátým rokem činnosti Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA);

2. zdůrazňuje úlohu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin při přípravě nezávislých 
vědeckých doporučení ke všem otázkám s přímým nebo nepřímým dopadem na 
bezpečnost potravin, včetně zdraví a pohody zvířat a ochrany rostlin, což je úloha, která 
bude s ohledem na obavy spotřebitelů a nutnost náležitým způsobem sdělovat vědecká 
doporučení stále důležitější; 

3. konstatuje, že bylo využito 91 % rozpočtových prostředků EFSA; tato míra využití 
prostředků je nižší než předpoklad a byla ovlivněna zejména vědeckými činnostmi, 
smlouvami nebo dotacemi a projekty k varování před riziky; konstatuje, že to představuje 
roční nárůst o 30 %, což je podstatné zlepšení ve srovnání s rokem 2006 a léty 
předcházejícími, kdy se míra využití prostředků pohybovala kolem 70 %; 

4. připomíná, že ve specifické položce pro výdaje na zaměstnance bylo využito 95 % 
finančních prostředků oproti předpokládaným 97 %; nicméně však konstatuje, že pro 
EFSA bylo vždy obtížné získat vysoce kvalifikované vědecké pracovníky pro úřad 
v Parmě; 

5. vyjadřuje své uspokojení nad plněním rozpočtových položek v roce 2007, i když 
provádění rozpočtu svědčí o tom, že EFSA ještě potřebuje upevnit své struktury;

6. na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné výkonnému řediteli Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin udělit absolutorium za plnění rozpočtu úřadu EFSA na 
rozpočtový rok 2007.
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