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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Nota que 2007 foi o quinto ano de funcionamento da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (AESA);

2. Salienta o papel da Autoridade na prestação de aconselhamento científico independente 
sobre todas as questões que têm impacto directo ou indirecto na segurança dos alimentos, 
incluindo a saúde e o bem-estar dos animais e a protecção das espécies vegetais, papel 
cada vez mais necessário se atendermos às preocupações dos consumidores e à 
necessidade de comunicar recomendações científicas de forma adequada;

3. Nota que 91 % das dotações do orçamento da Autoridade foram autorizadas; este nível de 
autorização fica aquém das previsões, que foram sobretudo influenciadas pelas actividades 
científicas, contratos ou subvenções e projectos de comunicação de risco; representa, 
apesar de tudo, um aumento anual de 30 %, uma melhoria significativa relativamente 
a 2006 e aos anos precedentes, quando o nível de execução rondava os 70 %;

4. Observa que a da taxa de execução da rubrica específica relativa ao pessoal foi de 95 % 
em vez dos 97 % esperados; nota, no entanto, que a Autoridade continuou a ter 
dificuldades em recrutar pessoal científico altamente qualificado para Parma;

5. Manifesta a sua satisfação pela execução das rubricas orçamentais de 2007, embora a 
execução do orçamento mostre que a Autoridade tem ainda de estabilizar as suas 
estruturas;

6. Com base nos dados disponíveis, considera que pode ser dada quitação ao Director 
Executivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos pela execução do 
orçamento da AESA para o exercício de 2007.
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