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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008 
(C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC))
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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. remarcă faptul că, în 2008, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a atins un 
nivel ridicat de execuție bugetară, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele 
de plată, de 97%, respectiv 95%; subliniază faptul că, comparativ cu exercițiul anterior, 
bugetul a crescut cu 9 milioane EUR;

2. regretă totuși că autoritatea a reportat 15,5 milioane EUR în credite de angajament, 
reprezentând 23% din bugetul 2008;  reamintește autorității că, deja în cursul exercițiului 
2007, cca 16% din bugetul 2007 au fost reportate pentru 2008; reiterează, în acest 
context, principiul anualității prevăzut în Regulamentul financiar aplicabil tuturor 
organismelor Comunității Europene; încurajează autoritatea să își îmbunătățească 
gestiunea bugetară pentru a reduce această valoare ridicată a reportărilor; 

3. subliniază rolul pe care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară îl are în 
furnizarea de consultanță științifică independentă privind toate chestiunile care au un 
impact direct sau indirect asupra siguranței alimentare, inclusiv în domeniul sănătății 
animalelor și al protecției plantelor, și necesitatea de a comunica în mod adecvat 
recomandările științifice; 

4. remarcă faptul că schema de personal autorizată prevede 335 de posturi în 2008, din care 
318 erau ocupate la sfârșitul lui 2008, prin recrutarea a 45 de agenți temporari în plus față
de 2007; au fost recrutate, de asemenea, 40 de persoane ca personal de sprijin (auxiliari, 
agenți contractuali, experți naționali detașați) pentru a sprijini autoritatea în îndeplinirea 
sarcinilor sale;

5. ia act de cea de-a doua evaluare a personalului, lansată în octombrie 2008 pentru a 
analiza mediul de lucru în cadrul EFSA; este mulțumit de faptul că nivelul de participare 
a crescut de la 44% în 2007 la 55% în 2008; încurajează comitetul pentru personal să 
realizeze periodic astfel de evaluări pentru a crește nivelul de participare și așteaptă din 
partea conducerii EFSA să includă concluziile trase pe baza acestor evaluări în activitățile 
sale zilnice și de gestionare a resurselor umane;

6. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al 
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului EFSA aferent exercițiului financiar 2008.


