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1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za 
proračunsko leto 2010
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane za 
proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije1,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti2, zlasti člena 185,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta3 o ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane, zlasti člena 44 te uredbe,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, zlasti člena 94 
te uredbe,

– ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (A7-0000/2012),

1. ... izvršni direktorici Evropske agencije za varnost hrane glede izvrševanja proračuna 
agencije za proračunsko leto 2010;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje 
izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu 
sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

                                               
1 UL C 366, 15.12.2011, str. 106.
2 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
3 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
4 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
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2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 
2010
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane za 
proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije1,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti2, zlasti člena 185 
te uredbe,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta3 o ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane, zlasti člena 44 te uredbe,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 
1605/20024, zlasti člena 94 te uredbe,

– ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (A7-0000/2012),

1. ... zaključni račun Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010;

2. naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v 
Uradnem listu Evropske unije (serija L).

                                               
1 UL C 366, 15.12.2011, str. 106.
2 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
3 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
4 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.



PR\892162SL.doc 5/11 PE473.970v02-00

SL

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske 
agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost hrane za 
proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije1,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti2, zlasti člena 185 
te uredbe,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta3 o ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane, zlasti člena 44 te uredbe,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, zlasti člena 94 
te uredbe,

– ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (A7-0000/2012),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih 
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2010 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 
povezanih transakcij,

B. ker je Parlament 10. maja 2011 izvršni direktorici Evropske agencije za varnost hrane 
podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 20095 in v 
resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim:

- pozval agencijo, naj okrepi proračunski postopek v zvezi z diferenciranimi 
proračunskimi sredstvi ter načrtovanje in spremljanje njegovega večletnega izvajanja;

                                               
1 UL C 366, 15.12.2011, str. 106.
2 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
3 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
4 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
5 UL L 250, 27.9.2011, str. 162.
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- spodbudil agencijo, naj izboljša upravljanje proračuna, da se zmanjšajo visoki prenosi;
- pozval agencijo, naj sproži preiskavo o morebitnih navzkrižjih interesov vodilnih 

znanstvenikov ter članov upravnega odbora in svetov, da bi odkrila morebitne 
pomanjkljivosti pri izjavah o interesih in pravočasno ukrepala,

C. ker je celotni proračun agencije za leto 2010 znašal 74.700.000 EUR, kar pomeni 4,6-
odstotno povečanje v primerjavi z letom 2009, ko je znašal 71.400.000 EUR; ker je bil v 
letu 2010 začetni prispevek Unije k proračunu agencije 69.041.000 EUR, kar pomeni 
4,36-odstotno povečanje v primerjavi z začetnim prispevkom v letu 20091,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1. opozarja, da je začetni prispevek Unije agenciji za leto 2010 znašal 69.041.000 EUR; 
ugotavlja pa, da je bil k temu dodan znesek 3.950.000 EUR, pridobljen s povračilom 
presežka, kar pomeni, da je celoten prispevek Unije za leto 2010 znašal 
72.991.000 EUR; 

2. na podlagi opažanj iz letnega poročila agencije o dejavnostih ugotavlja, da je bila za leto 
2010 stopnja izvrševanja proračuna agencije 98,8 % v sprejetih obveznostih in 83,5 % v 
odobritvah plačil; ugotavlja, da je bil v naslovu 1 (osebje) in naslovu 2 (infrastruktura) 
proračun v celoti izvršen, v naslovu 3 (poslovanje) pa je stopnja izvrševanja dosegla 
96,5 %;

3. vendar na podlagi istega poročila ugotavlja, da je bila za leto 2010 stopnja izvrševanja 
proračuna agencije 83,5 % v odobritvah plačil, kar je 11 % pod ciljem, ki ga je določila 
agencija; iz pripomb agencije je razvidno, da je stopnja izvrševanja v odobritvah plačil 
nižja od pričakovane zlasti iz naslednjih razlogov:
- glavni projekti za obdelavo podatkov in operativno podporo IT so bili začeti 

novembra in zanje bodo sproščena plačila v znesku 4.300.000 EUR šele naslednje 
leto;

- zamude pri sklepanju pogodb v zvezi z znanstvenim sodelovanjem in nižja raven 
plačil v okviru obstoječega programa štipendij in javnih naročil so povzročile 
prenizko porabo s tem povezanih diferenciranih sredstev, ki znašajo 1.300.000 
EUR;

- plačila v znesku 1.100.000  EUR za specifične projekte na področju uprave in 
komunikacij so bile preložene na naslednje leto;

4. na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je bilo vodstvo mesečno obveščeno o 
izvrševanju proračuna, odstopanja od ciljev izvrševanja proračuna po dejavnostih ali v 
zvezi s programom znanstvenega sodelovanja so bila sporočena in korektivni ukrepi 
sprejeti; 

5. vendar poziva agencijo, naj izvede nadaljnje ukrepe, da bi omogočila zadovoljivo 
izvrševanje proračuna tako v odobritvah za prevzem obveznosti kakor odobritvah za 
prevzem plačil ter obvesti organ za podelitev razrešnice o doseženem napredku;

                                               
1 UL L 64, 12.3.2010, str. 991.
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6. na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je bil v skladu s časovnim načrtom Komisije 
računovodski sistem na podlagi nastanka poslovnega dogodka (ABAC) načrtovan za 
september 2011; 

Prenosi in postopek upravljanja pogodb

7. na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je bilo treba razveljaviti 6 % 
(270.000.000 EUR) obveznosti, prenesenih iz leta 2009, za operativne dejavnosti; 
ugotavlja, da je to napredek v primerjavi s prejšnjim letom, v katerem je bilo 19 % 
obveznosti za operativne dejavnosti prenesenih iz leta 2008; iz leta 2007 je bilo 
prenesenih 37 % obveznosti za operativne dejavnosti, iz leta 2006 pa 26  % obveznosti 
za operativne dejavnosti; 

8. znova spodbuja agencijo, naj izboljša upravljanje proračuna, da bi zmanjšala visoke 
zneske svojih prenosov; zlasti ugotavlja, da takšno stanje kaže na pomanjkljivosti v 
načinu, na katerega agencija upravlja pogodbe ter spremlja predložitve poročil in izjav o 
stroških;

9. poziva agencijo, naj razvije in izvede skupno spremljanje upravljanja vseh svojih 
pogodb; ugotavlja zlasti pomanjkanje centralnih in usklajenih zmogljivosti na ravni 
direktorata, pristojnih za spremljanje pogodb; poudarja, da to vključuje tveganje 
neučinkovite rabe sredstev in neusklajenega spremljanja pogodb in zato zahteva od 
agencije, da centralizira te pristojnosti na ravni vsakega direktorata;

10. poleg tega poziva agencijo, naj izboljša poročanje o izvajanju pogodb, da bi zagotovila 
učinkovit nadzor in upravljanje operativnih dejavnosti agencije;

Javna naročila

11. na podlagi opomb iz poročila agencije o letnih dejavnostih ugotavlja, da je agencija leta 
2010 zaključila 24 postopkov javnih naročil na področju komuniciranja in upravljanja v 
znesku 48.800.000  EUR ter sklenila 75 pogodb o javnih naročilih v vrednosti 
5.700.000 EUR in 10 sporazumov o donaciji kot del programa znanstvenega 
sodelovanja v vrednosti 2.100.000 EUR;

12. ugotavlja, da ima agencija od leta 2008 praktičen priročnik za javna naročila, da bi 
svojemu osebju zagotovila praktične smernice za pripravo in izvajanje postopkov javnih 
naročil ter z njimi povezanih pogodb in da se ta priročnik redno posodablja; poleg tega 
ugotavlja, da so bile smernice spremenjene zaradi upoštevanja pravil o javnem 
naročanju, ki jih je pred kratkim sprejela Komisija, in upoštevanja spremembe finančne 
uredbe; 

Človeški viri

13. na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je bilo 99 % načrtovanih delovnih mest 
zapolnjenih ali razpisanih pred zaključkom leta;

14. poziva agencijo, naj obravnava pomanjkljivosti v postopkih zaposlovanja, ki škodijo 
preglednosti teh postopkov; zlasti ugotavlja, na podlagi podatkov Računskega sodišča, 
da agencija ni spoštovala anonimnosti pisnih testov, število točk za uspešno opravljene 
preizkuse na različnih stopnjah izbirnega postopka pa je bilo določeno po začetku 
postopka ocenjevanja; 
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15. izraža zaskrbljenost, ker je agencija odložila za več kot 12 mesecev »zelo pomembno« 
priporočilo notranje revizijske službe, v katerem se poziva agencijo, naj opravi postopek 
obnovitve pogodb in zagotovi preglednost sprejemanja odločitev; zato poziva agencijo, 
naj organu za razrešnico obrazloži razloge za zamudo in nemudoma obravnava to 
pomanjkljivost;

Navzkrižje interesov in primeri »vrtljivih vrat«

16. izraža globoko zaskrbljenost zaradi rednih poročil v medijih, v katerih se dvomi o 
neodvisnosti agencije in članov njenega upravnega odbora; zlasti ugotavlja, da se je 
septembra 2010 poročalo, da je predsednica upravnega odbora neposredno povezana z 
živilsko industrijo in je članica sveta direktorjev Mednarodnega inštituta za znanost o 
življenju (ILSI) – Evropa; je seznanjen, da je bila izjava o interesih predsednice 
upravnega odbora agencije spremenjena 28. septembra 2010, tako da vključuje njeno 
dejavnost v ILSI; meni, da lahko domneve o navzkrižju interesov v agenciji negativno 
vplivajo na javno zaupanje v agencijo in ogrozijo njeno poslanstvo ter cilje;  

17. zato meni, da je treba izvesti poglobljeno analizo teh poročil glede na posamezen primer 
ter morebitnih in dejanskih primerov navzkrižja interesov, da bi ocenili objektivnost in 
nepristranskost agencije na vseh ravneh ter njeno delo;  poleg tega poziva agencijo, naj 
natančno preveri izjave o interesih, ki so jih predložili njeno osebje, strokovnjaki in 
člani upravnega odbora, ter sprejme konkretne ukrepe za preprečitev navzkrižja 
interesov in obveščanje javnosti; 

18. poleg tega je seznanjen, da je Računsko sodišče ugotovilo, da postopek pregleda izjav 
članov upravnega odbora o interesih ni dovolj strog niti dovolj podroben ter ogroža 
celovitost in preglednost tega postopka;   

19. je seznanjen, da se je marca 2010 nemška nevladna organizacija pritožila Evropskemu 
varuhu človekovih pravic, da agencija ni ustrezno obravnavala možnosti navzkrižja 
interesov v zvezi z zaposlitvijo njenega vodje oddelka za genetsko spremenjene 
organizme v biotehnološkem podjetju leta 2008, manj kot dva meseca potem, ko je 
zadevni uslužbenec zapustil agencijo, brez obdobja »razmisleka«;  

20. poudarja, da je Varuh ugotovil, da agencija ni izvedla poglobljene ocene domnevne 
možnosti navzkrižja interesov in pozval agencijo, naj izboljša način uporabe njenih 
pravil in postopkov v prihodnjih primerih »vrtljivih vrat«; poleg tega opozarja, da je 
Varuh tudi poudaril, da so pogajanja aktivno zaposlenega uslužbenca v zvezi s 
prihodnjim delovnim mestom, ki bi se lahko štela za »vrtljiva vrata«, že sama pomenila 
navzkrižje interesov in je priporočil, da bi agencija v skladu s tem morala okrepiti svoja 
pravila in postopke; poziva agencijo, naj obvesti organ o razrešnici o sprejetih 
konkretnih ukrepih in njihovih rokih, da bi ustrezno upoštevala ugotovitve Varuha; 

21. poleg tega poziva agencijo, naj sprejme ustrezne ukrepe v primerih navzkrižja interesov
in primerih »vrtljivih vrat«, vključno s primeri v upravnem odboru, ter nemudoma 
obvesti organ za razrešnico in tudi javnost o sprejetih ukrepih; 

22. na podlagi poročila agencije o letnih dejavnostih ugotavlja, da je agencija leta 2010 
sprejela več pobud na področju preprečevanja in upravljanja navzkrižja interesov:  
- naročilo neodvisnega poročila, ki ocenjuje, kako je agencija izvajala politiko izjav 

o interesih iz leta 2007; 
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- naročilo neodvisnega poročila za primerjavo sistema neodvisnosti agencije z 
najpomembnejšimi nacionalnimi ter mednarodnimi organizacijami;

- zaključek zunanjega neodvisnega pregleda ocen njenih izjav o interesih;

23. je seznanjen s podatkom agencije, da je pregled njene politike izjav o interesih potekal 
leta 2011;

24. na podlagi zgoraj navedenega poročila se seznanja, da Komisija preučuje spremembo 
prihodnjega financiranja organizacije in da je predlagala organu za podelitev razrešnice 
in Svetu, naj preučita finančno strukturo agencije, ki bi delno temeljila na pristojbinah;  
ugotavlja, da Komisija izvaja presojo vpliva o tej zadevi; vendar izraža zaskrbljenost, da 
bi lahko nova finančna shema, ki jo predlaga Komisija, vplivala na neodvisnost 
agencije;

Uspešnost

25. na podlagi letnega poročila o dejavnostih agencije ugotavlja, da se je pregled njene 
učinkovitosti, ki ga vodijo zunanji svetovalci, začel leta 2010 z začetkom programa e3; 
potrjuje, da je faza zasnove programa zadevala vzpostavitev portfelja, strukture in 
upravljanja  programa v pripravi na strukturno reorganizacijo, ki bi bila izvedena leta 
2011; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o zaključkih pregleda 
in ukrepih, ki jih je agencija sprejela in izvedla v zvezi s tem;

26. opozarja, da mora agencija nuditi visoko kakovostno in neodvisno svetovanje, da bi 
zagotovila skladnost z varnostnimi standardi Unije ter znanstveno odličnost in 
neodvisnost v vseh zadevah, ki posredno ali neposredno vplivajo na varnost živil in 
krme ter zaščito rastlin; zlasti zaradi preglednosti priporoča ukrepe za nadaljnje 
spodbujanje in spremljanje spoštovanja notranjih pravil o izjavah o interesih za 
uslužbence agencije in strokovnjake, ki zanjo delajo;

Notranja revizija

27. potrjuje, da je treba šest »zelo pomembnih« priporočil notranje revizijske službe še 
vedno izvesti in da so bila tri od teh priporočil že odložena za več kot 12 mesecev;  
ugotavlja predvsem, da se te zamude nanašajo na: upravljanje varnosti podatkov, 
postopek obnavljanja pogodb in preglednost sprejemanja odločitev ter politiko urejanja 
in arhiviranja podatkov; zato agencijo poziva, naj te pomanjkljivosti hitro odpravi in 
organa za podelitev razrešnice obvesti o doseženih rezultatih;

o
o o

28. opozarja na priporočila iz prejšnjih poročil o razrešnici, navedena v prilogi k tej 
resoluciji;

29. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, 
zbrane v resoluciji z dne .....2012 o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru 
agencij.
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Priloga
Priporočila Evropskega parlamenta iz prejšnjih let

Evropska 
agencija za 

varnost hrane
2006 2007 2008 2009

Uspešnost

– Ni ocenjevanja 
tveganja in opredeljenih 
ustreznih kazalnikov 
uspešnosti niti 
dokumentiranih sistemov 
in postopkov notranje 
kontrole, ki urejajo njene 
dejavnosti

Ni podatkov

– Poziva agencijo, naj določi cilje 
SMART in kazalnike RACER, ter 
oblikuje Ganttov diagram→ 
spodbujanje pristopa, usmerjenega k 
rezultatom

– Svetuje agenciji, naj izboljša načrtovanje in spremljanje 
proračunskih procesov v zvezi z diferenciranimi sredstvi
– Poudarja, da mora agencija zagotavljati visoko kakovostno in 
neodvisno svetovanje. Priporoča ukrepe za nadaljnji razvoj in 
spremljanje notranjih pravil glede izjav o interesih za zaposlene pri 
agenciji in strokovnjake, ki delajo zanjo
– Zahteva, da Računsko sodišče opravi revizije uspešnosti 
poslovanja agencije

Upravljanje 
proračuna in 

finančno 
poslovodenje/ 
Javna naročila

– Načelo enoletnosti ni 
bilo dosledno 
upoštevano: veliko 
število prenosov je bilo 
opravljenih predvsem ob 
koncu leta (31 od 49 
prenosov)

– Pomanjkljivosti v 
postopkih javnih naročil: 
merila izbora niso bila 
določena; metoda 
vrednotenja cen ni bila 
opredeljena, dokler 
postopek ocenjevanja ni 
bil v teku; nejasen opis 
meril kakovosti

– Načelo enoletnosti ni bilo dosledno 
upoštevano: pomanjkljivosti pri 
načrtovanju in oblikovanju proračuna za 
načrtovane dejavnosti

– Pomanjkljivosti v proračunskem 
upravljanju: v zvezi s prispevki, ki jih je 
Komisija dala Hrvaški in Turčiji 
(predpristopna strategija): treba bi jih bilo 
obravnavati kot namenske prejemke v 
proračunu. Kljub temu so bili 
obravnavani, kot če bi bili del običajne 
subvencije Skupnosti. 

– Načelo enoletnosti ni bilo dosledno 
upoštevano: pomanjkljivosti pri 
načrtovanju, spremljanju pogodbenih 
rokov in proračuna agencije→
1) poziva agencijo, naj izboljša svoje 
upravljanje proračuna, da se zmanjša 
visok znesek prenosov: 23 % leta 2008; 
16 % leta 2007; 20 % leta 2006
2) visok znesek obveznosti je bilo treba 
razveljaviti (37 % obveznosti za 
operativne dejavnosti, prenesene iz leta 
2007, in 26 % iz leta 2006) 
– Poziva Komisijo, naj preuči načine, 
kako zagotoviti celovito izvajanje 
načela gotovinskega poslovanja na 
podlagi potreb→ visoke denarne 
rezerve (19.990.492,26 EUR)

– Poziva agencijo, naj okrepi proračunske postopke v zvezi z 
diferenciranimi proračunskimi sredstvi ter načrtovanjem in 
spremljanjem večletnega izvajanja
– Poziva agencijo, naj izboljša svoje proračunsko upravljanje, da bi 
zmanjšala visoke zneske prenosov, poudarja, da je Računsko 
sodišče izpostavilo prenose sredstev v naslednje leto, ta položaj kaže 
pomanjkljivosti v upravljanju pogodb, spremljanju predložitve 
poročil in izjav o stroških
– Računsko sodišče je poudarilo, da je bilo treba razveljaviti 
obveznosti za operativne dejavnosti, prenesene iz prejšnjega leta, 
poziva agencijo, naj spremeni to situacijo in obvesti Računsko 
sodišče o sprejetih ukrepih
– Je seznanjen, da je Računsko sodišče poročalo o težavah pri 
izvajanju delovnega programa za leto 2009, poziva agencijo, naj 
sprejme potrebne ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti
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Priloga
Priporočila Evropskega parlamenta iz prejšnjih let

Evropska 
agencija za 

varnost hrane
2006 2007 2008 2009

Človeški viri

– Ni bilo realističnih 
ciljev zaposlovanja

Agenciji je uspelo doseči svoje cilje pri 
zaposlovanju in v kadrovskem načrtu 
zapolniti 273 delovnih mest od 300. 
Revizija postopkov zaposlovanja je 
pokazala, da izbirna komisija pred rokom, 
objavljenim v razpisu za prosta delovna 
mesta, na splošno ni sprejela odločitve 
niti o vrednotenju izbirnih meril niti o 
minimalnih rezultatih za uvrstitev na 
naslednjo stopnjo natečaja. 

Ni podatkov Ni podatkov

Notranja revizija
Ni podatkov Ni podatkov

– Izvedenih je bilo 20 od 25 priporočil, 
ki sta jih oblikovala notranja revizijska 
služba in odbor za revizijo (80 %)

– Je zaskrbljen, ker je bilo od 48 priporočil eno obravnavano kot 
kritično, 27 kot zelo pomembnih, 20 pa kot pomembnih, vendar 
organu za podelitev razrešnice niso bili predloženi nobeni podatki o 
vsebini teh priporočil, poziva izvršnega direktorja, naj zagotovi te 
informacije
– Ponovno zahteva od agencije, naj sprejme ustrezne ukrepe v 
primeru navzkrižja interesov, poziva agencijo, naj sproži preiskavo 
o morebitnih navzkrižjih interesov svojih vodilnih znanstvenikov ter 
članov upravnega odbora in svetov, da bi odkrila morebitne 
pomanjkljivosti pri izjavah o interesih in pravočasno ukrepala


