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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy

1. konstatuje, že hlavním úkolem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je 
poskytovat nezávislé a transparentní odborné poradenství v záležitostech, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost potravin a krmiv;

2. v minulosti již poukazoval na určité nedostatky v souvislosti se střety zájmů, prohlášením 
o zájmech a transparentností; chtěl by konkrétně připomenout, že bývalá předsedkyně 
správní rady v roce 2010 neoznámila své členství v radě Mezinárodního institutu pro 
přírodní vědy (ILSI); považuje však za pozoruhodné, že členové správní rady EFSA 
nejsou jmenováni výkonným ředitelem, který je tedy ani nemůže odvolat z funkce; 

3. uvědomuje si rovněž závažnost fenoménu „otáčivých dveří“ a konstatuje, že je třeba 
stanovit a uplatňovat náležitá opatření, která budou předcházet výskytu takových případů, 
jež oslabují věrohodnost úřadu EFSA; je přesvědčen o tom, že tato opatření musí 
doprovázet soubor sankcí, které budou uplatněny v případě porušení příslušných předpisů;

4. domnívá se, že v tomto ohledu představuje absolutorium platný nástroj Evropského 
parlamentu, což vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato na základě faktických a věcných 
argumentů; v této souvislosti připomíná stávající předpisy, tj. služební řád úředníků 
a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského společenství, finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, příslušné nařízení, kterým se zřizuje úřad 
EFSA, a konkrétní politiky a postupy stanovené úřadem EFSA; 

5. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li dodržovány platné předpisy, je nutné přijmout 
nezbytná opatření; domnívá se, že úřad EFSA musí v takových případech vypracovat 
akční plán pro nápravu nedostatků a že na jeho plnění by měl dohlížet Evropský 
parlament; dále je přesvědčen o tom, že Evropský parlament nebo evropský tvůrce 
právních předpisů musí tyto problémy vyřešit tím, že změní stávající předpisy s cílem 
odstranit případné mezery v legislativě; 

6. pečlivě si všímá všech nových politik, pravidel, prováděcích opatření a činností 
zavedených po roce 2007 s cílem předcházet střetům zájmů mezi odbornými vědeckými 
pracovníky a zaměstnanci a zmírňovat je; je pevně odhodlán sledovat výsledky těchto 
kroků; nadále bude pravidelně zvát výkonnou ředitelku k výměnám názorů a má v úmyslu 
zlepšit výměnu informací také jmenováním kontaktní osoby z řad poslanců a návštěvami 
úřadu EFSA, které bude vykonávat každé dva roky; připomíná, že poslední návštěva se 
uskutečnila v květnu 2012; 

7. je informován o rozsáhlé korespondenci mezi správními orgány úřadu EFSA 
a zpravodajkou výboru CONT z doby před rozhodnutím pléna o tom, že odkládá udělení 
absolutoria, a po tomto rozhodnutí; 

8. připomíná, že Účetní dvůr se ve své zvláštní zprávě vyjádřil k revizi pravidel týkajících se 
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prohlášení o zájmech členů správní rady a postupů při náboru zaměstnanců, avšak že 
účetní závěrku úřadu EFSA za rozpočtový rok 2010 současně považuje za spolehlivou, 
legální a správnou; 

9. obecně vítá dohodu o společném prohlášení a společný přístup Evropského parlamentu, 
Rady a Komise k decentralizovaným agenturám; připomíná, že v jejich rámci se věnuje 
pozornost určitým prvkům významným pro udělení absolutoria; věří, že plán opatření 
přijímaných na základě společného přístupu tyto otázky řádně zohlední; 

10. domnívá se však, že rozhodnutí o udělení absolutoria úřadu EFSA nelze podmiňovat 
dodatečnými požadavky, např. pokyny OECD, když jejich plnění během příslušného 
období, na nějž se uděluje absolutorium, oficiálně nevyžadoval tvůrce právních předpisů 
EU, ani zvláštní ustanovení v rámci agentur; vyzývá evropské orgány, aby přezkoumaly, 
zda je vhodné do případného společného rámce pro všechny evropské orgány a instituce 
zahrnout další pokyny a zavázat se k jejich dodržování; 

11. domnívá se proto, že na základě dostupných údajů je možné výkonné ředitelce 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin udělit absolutorium za plnění rozpočtu úřadu 
na rozpočtový rok 2010.


