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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att budgeten för Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) 2009 uppgick till 71,4 miljoner EUR, jämfört med 
66,4 miljoner EUR året innan.

2. Europaparlamentet understryker att under budgetförfarandet 2009 infördes en allmän 
reserv på 4,546 miljoner EUR av budgetmyndigheten i Efsas budget. Parlamentet 
välkomnar att 2 miljoner EUR av reserven frigjordes i november 2009 för att genomföra 
Efsas IT-utvecklings- och infrastrukturprojekt, efter att myndigheten lagt fram resultatet 
av sin personalenkät för det behöriga utskottet, vilket var villkoret för att reserven skulle 
frigöras.

3. Europaparlamentet noterar dessutom att den andra delen av reserven har fördelats till 
samma politikområde för att bidra till effektiva åtgärder mot H1N1-pandemin. 
Parlamentet är medvetet om att Efsa inte har begärt dessa medel för 
rekryteringsförfaranden, eftersom dessa förfaranden skjutits upp till 2010.

4. Europaparlamentet noterar att myndigheten har infört differentierade anslag för 
vetenskapliga bidrag och projekt för vetenskapligt samarbete 2009, vilket medförde att 
6 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden förföll. Parlamentet råder Efsa att stärka 
planeringen och övervakningen av de budgetprocesser som avser differentierade anslag.

5. Europaparlamentet understryker Efsas roll när det gäller att tillhandahålla oberoende råd 
av hög kvalitet för att garantera överensstämmelse med EU:s säkerhetsnormer och 
garantera vetenskaplig kompetens och oberoende i alla frågor med direkt eller indirekt 
betydelse för livsmedelssäkerheten och växtskyddet. Parlamentet rekommenderar att 
åtgärder vidtas för att ytterligare främja och följa upp interna bestämmelser om 
intresseförklaringar för Efsas personal och för experter som arbetar för myndigheten.

6. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den 
verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet kan beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009.


