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Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je Evropska agencije za varnost hrane v letu 2008 dosegla visoko stopnjo 
izvrševanja proračuna tako za obveznosti (97 %) kot za plačila (95 %); poudarja, da se je 
v primerjavi s preteklim letom proračun povečal za 9 milijonov EUR;

2. vendar obžaluje, da je agencija znesek v višini 15,5 milijona EUR v odobritvah za 
prevzem obveznosti, ki predstavlja 23 % proračuna za leto 2008, prenesla;  agencijo 
opozarja, da je že leta 2007 prenesla približno 16 % proračuna za leto 2007 v proračun za 
leto 2008; s tem v zvezi ponavlja načelo enoletnosti, kot ga določa finančna uredba, ki se 
uporablja za vse organe Evropske skupnosti; spodbuja agencijo, da izboljša svoje 
upravljanje proračuna, da se zmanjšajo tako visoki prenosi;

3. poudarja vlogo Evropske agencije za varnost hrane pri nudenju neodvisnega 
znanstvenega svetovanja glede vseh zadev, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na 
varnost hrane, vključno z zdravjem in dobrim počutjem živali ter varstvom rastlin, kot 
tudi potrebo po primernem sporočanju znanstvenega svetovanja;

4. ugotavlja, da potrjen kadrovski načrt predvideva 335 delovnih mest v letu 2008, od 
katerih jih je bilo 318 zapolnjenih do konca leta 2008, kar predstavlja zaposlitev 45 
začasnih uslužbencev v primerjavi z letom 2007; dodatno je bilo zaposlenih 40 podpornih 
uslužbencev (pomožno in pogodbeno osebje ter napoteni nacionalni strokovnjaki), ki naj 
bi pomagali agenciji pri izvajanju njenih nalog;

5. je seznanjen z drugo anketo o osebju, ki se je začela oktobra 2008, da se oceni delovno 
okolje Evropske agencije za varnost hrane; je zadovoljen, da se je raven udeležbe od 44 
% v letu 2007 povečala na 55 % v letu 2008; spodbuja odbor uslužbencev, da redno 
izvaja takšne ankete, poveča raven udeležbe, in pričakuje, da bo vodstvo Evropske 
agencije za varnost hrane vključilo rezultate iz raziskave v svoje upravljanje s kadri in 
vsakodnevno delo;

6. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da je izvršni direktorici Evropske agencije za 
varnost hrane mogoče podeliti razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2008.


