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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 

talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 

(2017/2159(DEC)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen 

varainhoitovuodelta 2016, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä 

viranomaisen vastauksen1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston ... tammikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

viranomaiselle (00000/2018 – C8-0000/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 

erityisesti sen 208 artiklan, 

– ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 

vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 

elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/20024 ja erityisesti sen 

44 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 

puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 

N:o 1271/20135 ja erityisesti sen 108 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 

                                                 
1 EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115. 
2 EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115. 
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. 
5 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42. 
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kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 

(A8-0000/2018), 

1. myöntää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle 

vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 / 

lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle viranomaisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016; 

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, 

neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien 

päättämisestä 

(2017/2159(DEC)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen 

varainhoitovuodelta 2016, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä 

viranomaisen vastauksen1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston ... tammikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

viranomaiselle (00000/2018 – C8-0000/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 

erityisesti sen 208 artiklan, 

– ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 

vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 

elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. tammikuuta 2002 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/20024 ja erityisesti sen 

44 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 

puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 

N:o 1271/20135 ja erityisesti sen 108 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 

                                                 
1 EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115. 
2 EUVL C 417, 6.12.2017, s. 115. 
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. 
5 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42. 
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kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 

(A8-0000/2018), 

1. hyväksyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2016 tilien 

päättämisen / lykkää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 

2016 tilien päättämistä; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä (L-sarja). 
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 

(2017/2159(DEC)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2016, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 

(A8-0000/2018), 

A. korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn 

yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää 

vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla 

tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää 

hallintotapaa; 

B. toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (jäljempänä: viranomainen) 

tulo- ja menotaulukon1 mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 

79 492 944 euroa, mikä merkitsee 1,10 prosentin vähennystä; toteaa, että viranomaisen 

koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta; 

C. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 

saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien 

perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

Talousarvio- ja varainhallinto 

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion 

seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia, mikä merkitsee 

0,19 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; panee lisäksi merkille, että 

maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,66 prosenttia, mikä merkitsee 0,45 prosentin 

vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; 

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle 

2. toteaa, että määrärahoja siirrettiin vuodelta 2016 vuodelle 2017 yhteensä 

8 200 000 euroa ja että siirrot liittyivät pääasiassa infrastruktuuriin ja toimiin; 

3. toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain 

                                                 
1 EUVL C 443, 29.11.2016, s. 15 
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tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, 

että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen 

heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta 

etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle; 

Henkilöstöpolitiikka 

4. panee merkille viranomaisen henkilöstötaulukossa 2016 seitsemää tointa vastaavan 

kahden prosentin laskun, jonka seurauksena viranomainen lisäsi ponnistelujaan entistä 

tehokkaampien ja vaikuttavampien menettelyjen aikaansaamiseksi; panee merkille, että 

joulukuussa 2016 viranomaisen 470 toimesta 450 oli täytetty, mukaan lukien 

virkamiehet, väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset 

asiantuntijat; 

5. panee henkilöstötaulukosta merkille, että 320 tointa (unionin talousarviossa 

hyväksytyistä 330 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 327 

vuonna 2015; 

6. panee huolestuneena merkille, että kaikkien 1. elokuuta 2017 täytettyinä olleiden 

toimien sukupuolijakaumassa naisten osuus oli 60,7 prosenttia ja miesten 

39,3 prosenttia; toteaa myös, että ylimpien virkojen (ylempään johtoon kuuluva henkilö 

ja johtokunta) sukupuolijakaumassa miesten osuus on 75 prosenttia ja naisten 

25 prosenttia; kehottaa viranomaista tekemään kaikkensa saadakseen 

sukupuolijakauman tasapainoisemmaksi etenkin ylimpien virkojen kohdalla;  

7. panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on toteuttanut toimia, joilla pyritään 

työprosessien optimointiin pienemmillä resursseilla; toteaa kuitenkin, että 

resurssivajeen arvioidaan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana noin 

kahteenkymmeneen kokoaikavastaavaan ja että arvio perustuu henkilöstötaulukon 

edelleen supistamiseen (-2 prosenttia vuonna 2017 ja -1 prosentti vuonna 2018) ja 

ennakoituun työmäärän kasvuun uusien tehtävien myötä tietyissä ydintoiminnoissa, 

jotka koskevat esimerkiksi uuselintarvikkeita, kasvinsuojeluaineita sekä kasvintuhoojien 

luokittelua ja seurantaa; 

8. toteaa, että keskimäärin jokainen viranomaisen henkilöstön jäsen oli sairauslomalla 

7,4 päivää vuonna 2016; pitää myönteisenä, että viranomainen on järjestänyt 

virkistyspäivän, terveyttä ja turvallisuutta koskevia teemapäiviä ja hyvinvointia 

edistävää toimintaa; kehottaa viranomaista kannustamaan henkilöstöä entistä 

runsaampaan osallistumiseen;  

9. panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen hyväksyi kesäkuussa 2016 henkilön 

arvokkuuden suojelemista ja psykologisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä 

koskevat toimintaperiaatteet, järjesti henkilöstölle pakollisia kursseja sekä vuosittaisen 

tiedotustilaisuuden, jotta henkilöstö voi esittää kysymyksiä ja perehtyä konkreettisiin 

tapaustutkimuksiin ja skenaarioihin;  

10. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2016 ei tehty ilmoitusta yhdestäkään 

häirintätapauksesta eikä niitä myöskään tutkittu tai viety tuomioistuimeen;  

11. ottaa huomioon, ettei viranomaisella ole virka-autoja; 
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Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia 

12. toteaa, että viranomaisen johtokunta hyväksyi 21. kesäkuuta 2017 uudet 

riippumattomuutta koskevat toimintaperiaatteet varmistaakseen kaikkien sen tieteellisiin 

toimiin osallistuvien ammattilaisten riippumattomuuden; panee merkille, että uusissa 

toimintaperiaatteissa annetaan uusi määritelmä eturistiriidalle ja esitetään kattava 

karenssiaikaa koskeva säännöstö ja edellytetään asiantuntijoiden ilmoittavan, mikä 

osuus heidän vuosituloistaan on peräisin organisaatiolta, elimeltä tai yritykseltä, jonka 

toiminta kuuluu viranomaisen työn piiriin; toteaa lisäksi, että viranomainen on 

hyväksynyt ehdottomia rajoituksia, jotka koskevat investoimista alan toimijoihin, joihin 

viraston tulokset vaikuttavat suoraan tai välillisesti; toteaa, että tällaisten 

sidonnaisuuksien ei katsota sopivan yhteen viranomaisen tiedekomitean, 

tiedelautakuntien tai työryhmien jäsenyyden kanssa tai vertaisarviointikokouksiin 

osallistumisen kanssa; 

13. panee tyytyväisenä merkille, että viranomaisen laki- ja sääntely-yksikön 

eturistiriitatapauksia keskitetysti käsittelevä osasto saatiin täysin toimivaksi vuonna 

2016; panee lisäksi merkille, että eturistiriitojen hallintaa koskevat uudet 

täytäntöönpanosäännöt oli määrä hyväksyä vuoden 2017 lopussa; kehottaa viranomaista 

tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden sääntöjen 

täytäntöönpanosta; 

14. panee merkille, että vuonna 2016 viranomaisesta lähti 17 henkilöstösääntöjen alaista 

työntekijää, joista kahteen sovellettiin rajoituksia, joilla estetään heitä toimimasta 

viranomaisen ja uuden työnantajansa yhteyshenkilöinä, harjoittamasta edunvalvontaa tai 

suorittamasta toimintoja, jotka liittyvät edelleen avoimina oleviin viranomaisen 

käsittelemiin tapauksiin;   

15. toteaa viranomaisen jatkavan sidonnaisuuksista ilmoittamista koskevien, vuonna 2014 

hyväksyttyjen sääntöjen täytäntöönpanoa, sillä se käsitteli edellisvuosien tapaan 7 000–

8 000 tällaista ilmoitusta; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen julkaisee 

vaatimusten mukaisuutta ja todenperäisyyttä koskevien tarkastusten tulokset osana 

vuosittaista toimintakertomustaan; 

16. panee merkille, että viranomainen hyväksyi tammikuussa 2016 menettelytapaohjeet, 

jotka koskevat väärinkäytösten paljastajien esittämien valitusten käsittelyä; 

17. toteaa, että viranomaisen mukaan väärinkäytösten paljastamista koskevien unionin 

virastoille annettavien ohjeiden mallisäännöt ovat valmisteilla ja kun komission aikaan 

saama sopimus (jonka oli määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä) annetaan 

virallisesti unionin virastoille, viranomainen voi jatkaa virallista hyväksymistä; kehottaa 

viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden ohjeiden 

hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta; 

18. panee merkille, että vuonna 2016 viranomainen sai 99 uutta pyyntöä tutustua 

asiakirjoihin (ja käsitteli 118), ja että viranomainen antoi asiakirjat kokonaisuudessaan 

tutustuttavaksi 23 tapauksessa ja vain osittain 76 tapauksessa ja epäsi pyynnön 

19 tapauksessa; 

19. panee merkille, että vuonna 2016 käsiteltiin 118 pyyntöä ja että 26 tapauksessa 
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asiakirjojen saaminen evättiin tai hyväksyttiin vain osittain yksityisyyden ja 

koskemattomuuden suojelemiseksi, 40 tapauksessa kaupallisten etujen suojelemiseksi, 

18 tapauksessa siksi, että päätöstä ei oltu vielä tehty, ja yhdessä tapauksessa 

tuomioistuinmenettelyjen ja lainopillisen neuvonnan suojelemiseksi; odottaa, että kun 

viranomainen tekee päätöksen asiakirjojen saatavuuden rajoittamisesta kaupallisten 

etujen suojelemiseksi, se harkitsee erittäin vakavasti myös kansalaisten etuja 

huolehdittaessa elintarvikkeiden turvallisuuden ja terveyden tiukoista normeista;  

20. panee merkille, että ryhmä Euroopan parlamentin jäseniä on nostanut viranomaista 

vastaan kanteen glyfosaattitapausta koskevien asiakirjojen saatavuuden rajoittamisen 

vuoksi; kehottaa viranomaista panemaan tuomioistuimen ratkaisun täytäntöön kaikilta 

osin, kun se on tiedossa; 

Tulosbudjetointi 

21. on tyytyväinen viranomaisen vuonna 2016 määrittämään kolmeen keskeiseen 

saavutukseen, jotka ovat seuraavat: 

– vuoteen 2020 ulottuva strategia, jossa keskitytään olennaisiin tuloksiin ja jota tuetaan 

kattavalla tulosjärjestelmällä ja yksityiskohtaisilla suunnittelu- ja 

ohjelmasuunnitteluasiakirjoilla;  

– avoimuutta ja osallistumista koskevien toimien täytäntöönpano, esimerkiksi avoimuutta 

ja osallistumista riskienhallinnassa koskeva TERA-hanke, uuden sidosryhmien 

osallistumista koskevan lähestymistavan käynnistäminen ja EFSA Journal -lehden 

julkaiseminen, jolla varmistetaan tieteellisten tulosten tehokas levittäminen ja 

huolehditaan viranomaisen riskinarviointien saatavuudesta;  

– avoimen datan käyttöön ottaminen ja todistamista koskevien välineiden asettaminen 

laajemman riskejä arvioivan yhteisön saataville; 

Sisäinen valvonta 

22. panee merkille, että vuonna 2015 viranomaisen sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC) 

suoritti viranomaisen tarkastuskomitean hyväksymän vuotuisen tarkastussuunnitelman 

mukaisia varmennustoimeksiantoja ja muita erityistoimenpiteitä; toteaa, että 

tarkastustoimiin kuuluivat hyvää hallintotapaa koskeva tarkastus asiantuntijoiden 

roolista tieteellisessä päätöksenteossa, ABAC-kirjanpitojärjestelmän käyttöoikeuksien 

hyväksyminen, kaksi seurantakertomusta keskeneräisestä tarkastuksesta sekä IAC:n, 

komission sisäisen tarkastuksen (IAS) ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset;   

23. toteaa IAC:n katsovan, että viranomaisen nykyinen sisäinen valvontajärjestelmä tarjoaa 

kohtuullisen varmuuden tarkastetuille prosesseille asetettujen toimintatavoitteiden 

saavuttamisesta; panee merkille, että tieteellisen päätöksenteon prosesseista 

ilmoittamisesta ja prosessin avoimuudesta annettiin yksi ”erittäin tärkeä” suositus; 

24. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viranomainen ei ole vielä 

ottanut käyttöön selkeää ja kattavaa varainhoidon jälkitarkastusstrategiaa, jolla katetaan 

kaikki toiminta-alueet ja jossa täsmennetään tarkastusten tiheys ja laajuus; toteaa, että 

viranomaisen mukaan se on kehittämässä varmuuden hallintaa paremmaksi ja 
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hienosäätää sisäisen valvonnan kehystään; pyytää viranomaista tiedottamaan 

vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joihin on ryhdytty sisäisen 

valvontajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi; 

Sisäinen tarkastus 

25. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan IAS oli todennut marraskuussa 2016 

antamassaan tarkastuskertomuksessa, että tietotekniikkahankkeiden hallinnointia varten 

käyttöönotetut kontrollit ovat riittävät mutta tietohallintatapaan liittyy huomattavia 

puutteita; toteaa sen suositelleen viranomaisen tietohallintatavan päivittämistä siten, että 

otetaan käyttöön koko organisaation laajuinen tietoteknisten riskien hallintakehys ja 

riskirekisteri ja irrotetaan tietoturvan toiminto erilleen tietotekniikkayksiköstä; panee 

tyytyväisenä merkille, että viranomainen on sopinut IAS:n kanssa korjaavien toimien 

toteuttamista koskevasta suunnitelmasta; panee merkille viranomaisen vastauksen, 

jonka mukaan suurin osa tietohallintatapaa koskevista toimista on toteutettu, ja loput 

toimet toteutetaan suunnitelman mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä; kehottaa 

viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta; 

Toiminnan tuloksellisuus 

26. on tietoinen siitä, että viranomainen aloitti tai uusi yhteistä tieteellistä toimintaa ja 

yhteistyöaloitteita erinäisten kumppaniorganisaatioiden kanssa unionin tasolla ja että 

näistä mainittakoon Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Euroopan lääkevirasto (EMA) 

ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC); panee lisäksi merkille, että 

viranomainen lisäsi yhteistyötä joidenkin kansainvälisten kumppanivirastojen kanssa; 

panee tyytyväisenä merkille, että tämän yhteistyön tavoitteena on menetelmien ja 

lähestymistapojen jakaminen elintarviketurvallisuuden parantamiseksi, mukaan lukien 

parempaa riskinarviointia koskevat menetelmät, ilmenevien riskien nopea 

tunnistaminen ja yhteistä etua koskevien tietojen jakaminen; 

27. panee merkille, että viranomainen hyväksyi vuonna 2016 vuoteen 2020 ulottuvan 

strategiansa ja monivuotisen toimintasuunnitelman; panee merkille, että viranomainen 

kehitti tulosjärjestelmän, 1) joka kytkee strategiset tavoitteet viranomaisen hankkeiden 

portfolioon ja prosesseihin sekä sen resursseihin 2) ja johon kuuluu keskeisiä 

tulosindikaattoreita, joilla valvotaan edistymistä ja tuloksia panosten, tuotosten, 

lopputulosten ja vaikutusten kannalta; 

28. toteaa viranomaisen toteuttaneen erinäisiä aloitteita rajoittaakseen asiantuntijoiden 

matkustusaikaa, mukaan lukien tietotekniikan välineiden käytön edistäminen 

tehokkuuden parantamiseksi; 

Muita huomautuksia 

29. panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on ottanut käyttöön ympäristöasioiden 

hallintajärjestelmän, jossa kartoitetaan viranomaisen prosesseja resurssitehokkuuden ja 

jätteen määrän ja kustannusten vähentämiseksi ja jota varten on myönnetty ISO 14001-

2004 -standardi; panee merkille, että viranomainen sai helmikuussa 2017 myös 

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) rekisteröinnin;  
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30. panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen liittyi ympäristöasioiden hallintaa 

käsittelevään toimielinten yhteiseen ryhmään (GIME), jonka tavoitteena on kehittää 

yhteinen suunnitelma hiilidioksidipäästöjä tehokkaasti vähentävistä toimenpiteistä ja 

joka kokoaa yhteisiä tietoja, jotka mahdollistavat unionin elinten hiilidioksidipäästöjen 

vertailun; 

31. panee merkille, että tiivis yhteistyö terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston 

(DG SANTE) kanssa on jo hyvässä käynnissä, jotta voidaan varautua Yhdistyneen 

kuningaskunnan päätökseen erota unionista; toteaa kuitenkin, että resurssien tulevan 

saatavuuden suhteen vallitsee epävarmuus, joka haittaa viranomaisen perusteellista 

valmistautumista vuoden 2020 jälkeiseen ohjelmasuunnitteluun;  

32. panee merkille, että viranomainen on hyvin perillä Yhdistyneen kuningaskunnan 

eroamispäätöksen taloudellisista riskeistä, joita ovat esimerkiksi varojen rajattu 

saatavuus, voimassa olevia ja uusia sopimuksia ja niihin liittyviä maksuja koskevat 

sopimusnäkökohdat, työttömyysavustukset ja toimintaa koskevat riskit, kuten 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten pääsy henkilöstöön tai asiantuntijoiksi, 

Yhdistyneen kuningaskunnan yksiköt ja palvelujen sekä tietojen/datan saatavuus, 

työmäärän muutokset ja oikeudet saada asiakirjoja;  

o 

o     o 

33. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 

luonteeltaan yleisten huomautusten osalta1 virastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 

varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2018 antamaansa päätöslauselmaan. 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000. 


