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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Toma nota de que o orçamento da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(AESA) de 2009 ascendeu a  71,4 milhões de euros, face aos 66,4 milhões de euros no 
ano anterior;

2. Sublinha que, no decurso do processo orçamental de 2009, a autoridade orçamental  
introduziu uma reserva global de 4,546 milhões de euros no orçamento da AESA; 
congratula-se com o facto terem sido libertados, em Novembro de 2009, 2 milhões de 
euros da  reserva para implementar os projectos de infra-estruturas e de desenvolvimento 
de TI da AESA, visto que a Autoridade facultou à respectiva comissão os resultados do 
inquérito ao pessoal, que era a condição para libertar a reserva; 

3. Observa, ainda, que a outra parte da reserva foi atribuída ao mesmo domínio de 
intervenção, a fim de contribuir para medidas de resposta eficazes contra a pandemia de 
H1N1; está ciente de que a AESA não solicitou esses recursos para os procedimentos de 
recrutamento, dado que estes foram adiados para 2010;

4. Observa que a Autoridade introduziu dotações diferenciadas para as subvenções no 
domínio da ciência e os projectos de cooperação científica em 2009, o que levou ao 
cancelamento de 6 milhões de euros em dotações de pagamento; aconselha a AESA a 
reforçar o planeamento e a monitorização dos processos orçamentais relacionados com 
dotações diferenciadas;

5. Sublinha o papel da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos no 
fornecimento de consultoria independente de elevada qualidade para garantir o 
cumprimento das normas de segurança da UE e para assegurar a excelência científica e a 
independência em todas as questões com impacto directo ou indirecto na segurança 
alimentar humana e animal e na protecção das plantas; recomenda novas medidas 
destinadas a continuar a promover e a monitorizar as regras internas sobre a declaração de 
interesses do pessoal da AESA e dos peritos que trabalham para a Autoridade;

6. Com base nos dados disponíveis, considera que pode ser dada quitação ao Director 
Executivo da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos pela execução do 
orçamento da AESA para o exercício de 2009.


