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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad 2008 m. Europos maisto saugos tarnyba pasiekė aukštą biudžeto įvykdymo 
lygį, ir įgyvendinant įsipareigojimus, ir panaudojant mokėjimų asignavimus, atitinkamai 
97 ir 95 proc.; pabrėžia, kad palyginti su praėjusiais metais biudžetas padidėjo 9 mln. 
EUR;

2. apgailestauja, kad 15,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, kuri sudaro 23 proc. 
2008 m. biudžeto, Agentūra perkėlė į kitus metus;  primena tarnybai, kad ir 2007 m. apie 
16 proc. 2007 m. biudžeto buvo perkelta į 2008 metus; atsižvelgdamas į tai, primena 
metinio periodiškumo principą, kuris nurodytas finansiniame reglamente ir kuris 
taikomas visoms Europos bendrijos institucijoms; ragina tarnybą pagerinti savo biudžeto 
valdymą taip, kad nereikėtų perkelti tokių didelių sumų;

3. pabrėžia Europos maisto saugos tarnybos veiklos svarbą teikiant nepriklausomas 
mokslines konsultacijas visais tiesiogiai ar netiesiogiai su maisto sauga susijusiais 
klausimais, įskaitant gyvūnų sveikatą ir gerovę bei augalų apsaugą, ir būtinybę tinkamai 
informuoti apie mokslines konsultacijas;

4. pastebi, kad 2008 m. patvirtintame personalo plane yra numatytos 335 pareigybės, iš 
kurių 2008 m. pabaigoje 318 buvo užimtos; iš to matyti, kad, palyginti su 2007 m, 
įdarbinta 45 laikinaisiais darbuotojais daugiau; dar 40 pagalbinių darbuotojų (pagalbiniai, 
dirbantys pagal sutartis, komandiruoti nacionaliniai ekspertai) buvo įdarbinti, kad padėtų 
tarnybai atlikti jai patikėtas užduotis;

5. atkreipia dėmesį į 2008 m. spalio mėn. paskelbtą komandiruotų darbuotojų atliktą 
apklausą siekiant įvertinti darbo sąlygas EMST; džiaugiasi, kad apklausoje dalyvavusiųjų 
skaičius 2008 m. padidėjo iki 55 proc. palyginti su 44 proc. 2007 m.; ragina personalo 
komitetą reguliariai atlikti šį tyrimą, padidinti apklausoje dalyvaujančiųjų skaičių ir tikisi, 
kad EMST vadovybė pasinaudos gaunamais rezultatais personalo valdymo ir 
kasdieniniame darbe;

6. remdamasis turima informacija mano, kad Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam 
direktoriui gali būti suteiktas 2008 finansinių metų Europos maisto saugos tarnybos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimas.


