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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att ett belopp på 78,3 miljoner EUR ställdes till förfogande 
under 2012 för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet från EU:s allmänna 
budget. Parlamentet noterar att 342 tjänster av 355 hade tillsatts i slutet av 2012, och att 
124 kontraktsanställda och utsända nationella experter var anställda vid myndigheten. 
Parlamentet konstaterar att tillsättningsgraden förbättrats jämfört med 2011. 

2. Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner som 
ligger till grund för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets årliga räkenskaper 
för budgetåret 2012 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3. Europaparlamentet tar del av revisionsrättens tre kommentarer om tillförlitligheten hos 
redovisningsuppgifterna, de interna kontrollerna och budgetförvaltningen. Parlamentet har 
också tagit del av myndighetens svar. Parlamentet välkomnar den omfattande 
självbedömning myndigheten utförde 2012 av sitt internkontrollsystem och som 
fortfarande pågår. Parlamentet noterar vidare att överföringar på 4,03 miljoner EUR 
gjordes i överensstämmelse med förvaltningsplanen eller för betalningar som ställts in av 
skäl utanför myndighetens kontroll. Parlamentet fäster uppmärksamheten vid ytterligare 
överföringar på 3,87 miljoner EUR för vilka det krävs en bättre budgetförvaltning för att 
respektera principen om ettårighet.  

4. Europaparlamentet är fullt medvetet om allmänhetens intresse för beslutsprocessen inom 
myndigheten, som förs inom ramen för dess rättsliga roll och befogenheter. Parlamentet 
gläder sig över att myndigheten avsätter 70 procent av sina personalresurser till 
vetenskaplig verksamhet, utvärdering och datainsamling. Parlamentet uppmanar 
myndigheten till nya framsteg i denna riktning.

5. Europaparlamentet anser att myndigheten ytterligare måste uppmärksamma den allmänna 
opinionen och att i så hög grad som möjligt åta sig att föra en öppen och transparent 
dialog. Parlamentet välkomnar genomförandebestämmelserna för myndighetens policy 
om oberoende och vetenskapliga beslutsprocesser som antogs av dess styrelse i 
december 2011. Parlamentet gläder sig i detta avseende över att information och 
dokumentation presenteras på ett bättre sätt och har blivit mer lättillgängligt på 
myndighetens hemsida. 

6. Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter rekommenderar Europaparlamentet att 
verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2012.


