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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. poznamenáva, že rok 2007 bol piatym rokom fungovania Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín (EFSA);

2. zdôrazňuje úlohu EFSA pri poskytovaní nezávislého vedeckého poradenstva vo všetkých 
otázkach s priamym alebo nepriamym vplyvom na bezpečnosť potravín vrátane zdravia 
a dobrých životných podmienok zvierat a ochrany rastlín a poznamenáva, že táto úloha je 
vzhľadom na obavy spotrebiteľov a potrebu náležitého oznamovania vedeckého 
poradenstva čoraz dôležitejšia;

3. poznamenáva, že bolo zaviazaných 91 % prostriedkov EFSA; úroveň záväzkov je nižšia 
ako bol stanovený predpoklad a bola ovplyvnená hlavne vedeckými činnosťami, 
zmluvami alebo dotáciami a projektmi v oblasti varovania pred rizikom; predstavuje však 
medziročný nárast 30 %, čo je výrazné zlepšenie v porovnaní s rokom 2006 a 
predchádzajúcimi rokmi, keď bola úroveň plnenia bližšie k 70 %;

4. konštatuje, že plnenie v osobitnom riadku pre personál dosiahlo 95 % namiesto 
predpokladaných 97 %; poznamenáva však, že úrad mal naďalej problémy s prijímaním 
vysokokvalifikovaných vedeckých pracovníkov v Parme;

5. vyjadruje spokojnosť s plnením rozpočtových riadkov za rok 2007 napriek tomu, že 
plnenie rozpočtu ukazuje, že EFSA stále potrebuje upevniť svoje štruktúry; 

6. na základe dostupných údajov zastáva názor, že výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu 
pre bezpečnosť potravín možno udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu EFSA za 
rozpočtový rok 2007.
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