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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че бюджетът на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за 
2009 г. възлиза на 71,4 милиона евро, а размерът му за предходната година е бил 
66,4 милиона евро;

2. подчертава, че в хода на бюджетната процедура за 2009 г. бюджетният орган  
въведе в бюджета на ЕОБХ резерв с общ размер 4,546 милиона евро; приветства 
факта, че през ноември 2009 г. 2 милиона евро от резерва бяха освободени за 
изпълнението на проектите на ЕОБХ за разработване на ИТ и инфраструктура, тъй 
като Органът предостави на съответната комисия резултатите от проучването на 
мнението на служителите, което беше условието за освобождаване на резерва;

3. отбелязва също, че другата част от резерва е била разпределена за същата област на 
политиката, за да се допринесе за ефективните мерки в отговор на пандемията от 
H1N1; наясно е, че ЕОБХ не е изискал тези средства за процедурите за набиране на 
персонал, тъй като те бяха отложени за 2010 г.;

4. отбелязва, че Органът е въвел многогодишни бюджетни кредити за безвъзмездната 
финансова помощ за научни изследвания и проектите за научно сътрудничество 
през 2009 г., което доведе до анулирането на 6 милиона евро под формата на 
бюджетни кредити за плащания; препоръчва на ЕОБХ да подобри планирането и 
мониторинга на бюджетните процеси, свързани с многогодишни бюджетни 
кредити;

5. изтъква ролята на Европейския орган за безопасност на храните за предоставянето 
на независими консултации с високо качество с цел да се гарантира спазването на 
стандартите за безопасност на ЕС и за гарантирането на научни постижения и 
независимост по всички въпроси с пряко или косвено въздействие върху 
безопасността на храните и фуражите и растителната защита; препоръчва да се 
вземат мерки за допълнително насърчаване и мониторинг на вътрешните правила за 
декларацията за интереси на служителите на ЕОБХ и експертите, работещи за 
Органа;

6. въз основа на наличните данни счита, че изпълнителният директор на Европейския 
орган за безопасност на храните може да бъде освободен от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета на ЕОБХ за финансовата 2009 година.


