
 

AD\1115743BG.docx  PE592.293v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
 

2016/2174(DEC) 

1.2.2017 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

на вниманието на комисията по бюджетен контрол 

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 

2015 година 

(2016/2174(DEC)) 

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия 

 



 

PE592.293v02-00 2/6 AD\1115743BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1115743BG.docx 3/6 PE592.293v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че 2015 г. беше втората година на функциониране на Европейския орган 

за безопасност на храните („Органа“) в рамките на многогодишната финансова рамка 

на Съюза; отбелязва, че степента на изпълнение в Органа възлиза на 98,6% и че 

размерът на неизползваните бюджетни кредити възлиза на 1 089 милиона евро; 

подчертава, че посочените неизползвани бюджетни кредити съответстват на 

неизползваните целеви приходи (бюджетния резултат на Органа за 2014 г.), които са 

били използвани повторно през 2016 г.; 

2. приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига на хората и 

животните в Съюза посредством предоставянето на лицата, отговарящи за 

управлението на риска в Съюза, на подробни, независими и актуални научни 

консултации по свързани с хранителната верига въпроси, ясното информиране на 

обществеността за постигнатите резултати и информацията, на която се основават, 

както и сътрудничеството със заинтересованите страни и институционалните 

партньори с цел насърчаване на сближаването и доверието в системата за безопасност 

на храните в Съюза; 

3. отбелязва, че Органът е изготвил над 600 научни продукта, които обхващат цялата 

хранителна верига и допринасят за подобряването на общественото здраве;  

4. отбелязва също така, че Органът е направил оценка на рисковете за общественото 

здраве в сътрудничество с Европейския център за профилактика и контрол върху 

заболяванията чрез използване на комбинирани набори от данни; приветства факта, 

че Органът също така понякога работи в сътрудничество с Европейската агенция по 

лекарствата (например за представянето на първия съвместен доклад относно 

интегрирания анализ на консумацията на антимикробни агенти и появата на 

антимикробна резистентност към бактерии от хората и животните, отглеждани за 

производство на храни) и с Европейската агенция по химикалите (например за 

съвместното разработване на научни насоки с цел да се даде възможност за 

идентифициране на нарушителите на функциите на ендокринната система); 

5. приветства факта, че през 2015 г. Органът е стартирал многогодишен проект за 

оценка на стресовите фактори за пчелите и характеристиките на здравите пчелни 

семейства, също така с оглед на установяването на рамка за надеждно и 

хармонизирано измерване на здравния статус на пчелните семейства при теренни 

проучвания; 

6. счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на 

общественото мнение и да се ангажира, доколкото е възможно, с откритост и 

прозрачност; в тази връзка приветства факта, че през 2015 г. Органът е тествал 

успешно новия си методологически подход към използването на научни 

доказателства; също така приветства, в този контекст, подобренията в обмена на 

данни посредством отварянето на базата данни на Органа за нарастващ брой 
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заинтересовани страни; приветства оценката на въздействието1 – публикуван през 

юни 2016 г. външен научен доклад, на предприетите от Органа мерки, които са 

насочени конкретно към повишаване на прозрачността и ангажираността в неговия 

процес на оценка на риска; насърчава Органа да продължи да следва този път, 

особено в контекста на проверката на независимостта му през 2017 г.; 

7. счита, че Органът следва да проведе проучване с акцент върху НПО, за да се разберат 

по-добре съществуващите пречки за ползотворното сътрудничество, както се 

препоръчва в последната външна оценка на Органа, извършена през 2012 г.; 

8. подчертава, че ключов елемент на научната достоверност е прозрачността по 

отношение на научните изследвания, които са били разгледани, както и 

възпроизводимостта на резултатите; 

9. посочва, че няколко правила на Съюза, включително, наред с другото, Хартата на 

основните права на Европейския съюз, предоставят на лицата правото на достъп до 

обществени документи; припомня на Органа, че научната прецизност се гарантира 

най-добре с прозрачност и отчетност на резултатите;  

10. изразява загриженост, че всяко намаление на персонала в рамките на Органа би могло 

да навреди сериозно на неговия капацитет и репутация; поради това счита, че следва 

да се гарантира, че персоналът няма да бъде намален; 

11. подчертава, че през 2015 г. са достигнати важни етапи в комуникацията на Органа с 

лицата, отговарящи за управлението на риска, и обществеността: стартирането на 

новия уебсайт на Органа на базата на задълбочени проучвания на ползвателите и 

преместването на EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) на външна професионална 

издателска платформа; напредък беше постигнат и от помощния център за подаване 

на заявления – фронт-офис и помощна служба на Органа във връзка с оценката на 

безопасността на регулираните продукти; с тези и много други проекти и инициативи 

Органът гарантира, че продължава да бъде ефективен и надежден доставчик на 

научни консултации в интерес на потребителите в Съюза; 

12. отбелязва, че през 2015 г. Органът е създал бюро за връзка в Брюксел с цел 

подобряване на комуникацията и диалога с институциите на Съюза, медиите и 

заинтересованите страни; 

13. счита, че Органът следва да продължи да насърчава заинтересованите страни и 

гражданите да участват редовно и да предоставят информация на определени 

интерактивни пунктове по време на разработването на научни продукти, 

включително за регулираните продукти, както е посочено в стратегията на ЕОБХ до 

2020 г.; 

14. подчертава, че Органът следва да започне преглед на петте съществуващи показатели 

за въздействието и също така да разработи нови показатели; счита, че показателите 

за въздействието са инструменти от първостепенно значение за измерване на 

                                                 
1 „Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk 

Assessment Process“, Допълнителна публикация на ЕОБХ 2016:EN-1047. 
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ефективността на ЕОБХ; 

15. счита, че Органът следва да се стреми да ограничи времето за пътуване на експертите, 

в т.ч. чрез насърчаване на използването на инструменти на информационните 

технологии, като например интерактивни видео конференции или уеб семинари; 

16. препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на 

изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка 

с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2015 година. 
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