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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός 2009 της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EFSA) ανήρχετο σε 71,4 εκατ. ευρώ, εν συγκρίσει προς 66,4 εκατ. ευρώ το 
προηγούμενο έτος;

2. υπογραμμίζει ότι κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2009 η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή ενέγραψε στο αποθεματικό συνολικό ποσό 4,546 εκατ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της EFSA· χαιρετίζει το ότι 2 εκατ. ευρώ αποδεσμεύθηκαν από το 
αποθεματικό τον Νοέμβριο 2009 προς υλοποίηση των έργων ανάπτυξης της τεχνολογίας 
της πληροφορίας και των υποδομών της EFSA, καθόσον η Αρχή παρέσχε στην αντίστοιχη 
κοινοβουλευτική επιτροπή τα αποτελέσματα από τη δημοσκόπηση του προσωπικού, 
στοιχείο που αποτελούσε την προϋπόθεση προς άρση της εγγραφής στο αποθεματικό·

3. σημειώνει περαιτέρω ότι το υπόλοιπο ποσό της εγγραφής στο αποθεματικό έχει χορηγηθεί 
για τον ίδιο τομέα πολιτικής με σκοπό να συμβάλει στη λήψη μέτρων αποτελεσματικής 
απόκρισης στην πανδημία του ιού H1N1· γνωρίζει ότι η EFSA δεν έχει ζητήσει αυτούς 
τους πόρους για διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού καθόσον αυτές έχουν αναβληθεί για 
το 2010·

4. παρατηρεί ότι η Αρχή έχει εισαγάγει διαχωριζόμενες πιστώσεις για επιστημονικές 
επιχορηγήσεις και έργα επιστημονικής συνεργασίας το 2009, το οποίο οδήγησε στην 
ακύρωση πιστώσεων πληρωμών ύψους 6 εκατ. ευρώ· συμβουλεύει την EFSA να 
ενισχύσει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των διεργασιών του προϋπολογισμού 
που σχετίζονται με τις διαχωριζόμενες πιστώσεις·

5. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων παρέχοντας υψηλής ποιότητας ανεξάρτητες συμβουλές για να εξασφαλίζεται 
τήρηση των προτύπων ασφαλείας της ΕΕ και εξασφαλίζοντας επιστημονική αριστεία και 
ανεξαρτησία επί παντός θέματος με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των 
τροφίμων και ζωοτροφών και την προστασία των φυτών· συνιστά τη λήψη μέτρων προς 
περαιτέρω ενθάρρυνση και παρακολούθηση κανόνων σχετικά με τη δήλωση συμφερόντων 
για το προσωπικό της EFSA και τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται για την Αρχή·

6. βάσει των στοιχείων που διατίθενται είναι της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της EFSA για το οικονομικό έτος 2009.


