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POBUDE

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. je seznanjen z dejstvom, da je proračun Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za 
leto 2009 znašal 71,4 milijona EUR v primerjavi s 66,4 milijona EUR v letu prej;

2. poudarja, da je proračunski organ v proračunskem postopku za leto 2009 v proračunu 
agencije predvidel rezervo v skupni višini 4,546 milijona EUR; pozdravlja dejstvo, da je 
bilo 2 milijona EUR iz te rezerve sproščenih novembra 2009, za izvedbo projektov 
razvoja in infrastrukture IT agencije, saj je slednja zadevnemu odboru posredovala 
rezultate ankete med zaposlenimi, kar je bil pogoj za sprostitev rezerve;

3. nadalje ugotavlja, da je bil preostali del rezerve dodeljen istemu področju politik, za 
učinkovito odzivanje na pandemijo H1N1; se zaveda, da agencija teh sredstev ni zahtevala 
za zaposlovanje, saj so bili ti postopki preloženi na leto 2010;

4. ugotavlja, da je agencija v letu 2009 uvedla diferencirana sredstva za znanstvene donacije 
in projekte znanstvenega sodelovanja, zaradi česar je bilo preklicanih za 6 milijonov EUR 
plačil; svetuje agenciji, naj izboljša načrtovanje in spremljanje proračunskih procesov v 
zvezi z diferenciranimi sredstvi;

5. opozarja na vlogo Evropske agencije za varnost hrane pri zagotavljanju kakovostnih in 
neodvisnih nasvetov glede skladnosti z varnostnimi standardi EU ter znanstvene 
odličnosti in neodvisnosti v vseh zadevah, ki posredno ali neposredno vplivajo na varnost 
živil in krme ter zaščito rastlin; priporoča ukrepe za nadaljnje gojenje in spremljanje 
internih pravil glede izjav o interesih za zaposlene pri agenciji in strokovnjake, ki delajo 
zanjo;

6. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršni direktorici Evropske agencije za 
varnost hrane lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2009.


