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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att 2015 var det andra verksamhetsåret för Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan myndigheten) under unionens fleråriga 

budgetram. Parlamentet noterar att genomförandenivån för myndigheten uppgår till 98,6 % 

och att beloppet för outnyttjade anslag var 1 089 miljoner EUR. Parlamentet betonar att 

detta underutnyttjande hänför sig till de outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål 

(myndighetens budgetgenomförande 2014) som återanvändes under 2016. 

2. Europaparlamentet gläder sig över att myndigheten bidrar till säkerheten i unionens 

livsmedels- och foderkedja genom att tillhandahålla EU:s ansvariga för riskhantering 

omfattande, oberoende och uppdaterad vetenskaplig rådgivning i frågor som rör 

livsmedelskedjan, klart och tydligt informera allmänheten om sina resultat och de uppgifter 

de baseras på och samarbeta med intressenter och institutionella parter för att främja 

sammanhang i och förtroende för unionens livsmedelssäkerhetssystem. 

3. Europaparlamentet noterar att myndigheten producerade mer än 600 vetenskapliga output, 

som täcker hela livsmedelskedjan och bidrar till att förbättra folkhälsan.  

4. Europaparlamentet noterar dessutom att myndigheten utvärderade risker för folkhälsan i 

samarbete med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar genom att 

utnyttja kombinerade dataset. Parlamentet gläder sig över att myndigheten också ibland 

samarbetar med Europeiska läkemedelsmyndigheten (t.ex. den första gemensamma 

rapporten om den integrerade analysen av konsumtionen av antimikrobiella medel och 

förekomsten av antimikrobiell resistens hos bakterier från människor och 

livsmedelsproducerande djur) och med Europeiska kemikaliemyndigheten (t.ex. det 

gemensamma utarbetandet av vetenskapliga kriterier för identifiering av hormonstörande 

ämnen). 

5. Europaparlamentet gläder sig över att myndigheten under 2015 inledde ett flerårigt projekt 

för att utvärdera stressfaktorer för bin och särdrag för sunda honungsbisamhällen, bland 

annat för att inrätta en ram för en solid och harmoniserad mätning av hälsotillståndet för 

honungsbisamhällen med hjälp av fältstudier. 

6. Europaparlamentet anser att myndigheten även i fortsättningen särskilt bör uppmärksamma 

den allmänna opinionen och i så hög grad som möjligt åta sig att föra en öppen och 

transparent dialog. Parlamentet gläder sig i detta avseende över att myndigheten 2015 med 

framgång testade sin nya metodologiska strategi för användningen av vetenskapliga bevis. 

Parlamentet välkomnar i detta sammanhang också det förbättrade informationsutbytet till 

följd av att myndighetens datalager öppnats för ett allt större antal intressenter. Parlamentet 

välkomnar konsekvensbedömningen1, en extern vetenskaplig rapport som offentliggjordes 

i juni 2016, av myndighetens åtgärder för att öka transparensen och engagemanget i 

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

Assessment Process” EFSA supporting publication, 2016: EN-1047. 
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riskbedömningsförfarandet. Parlamentet uppmuntrar myndigheten till nya framsteg i denna 

riktning, i synnerhet inom ramen för 2017 års kontroll av dess oberoende. 

7. Europaparlamentet anser att myndigheten bör utföra en undersökning med fokus på icke-

statliga organisationer i syfte att bättre förstå de befintliga hindren för ett konstruktivt 

samarbete, vilket rekommenderades i den senaste externa utvärderingen av myndigheten 

från 2012. 

8. Europaparlamentet betonar att en central förutsättning för vetenskaplig trovärdighet är 

transparens i fråga om de vetenskapliga studier som har beaktats samt resultatets 

reproducerbarhet. 

9. Europaparlamentet påpekar att flera unionsbestämmelser, bland annat Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna, ger enskilda personer rätt att få tillgång till 

offentliga dokument. Parlamentet påminner myndigheten om att vetenskaplig stringens 

garanteras genom transparens och skyldighet att redovisa resultat.  

10. Europaparlamentet är bekymrat över att en nedskärning av myndighetens personal allvarligt 

kan skada dess kapacitet och rykte. Parlamentet anser därför att det bör säkerställas att inga 

nedskärningar kommer att göras av personalstyrkan. 

11. Europaparlamentet betonar att myndigheten gjorde viktiga framsteg i kommunikationerna 

med ansvariga för riskhanteringen och med allmänheten under 2015: lanseringen av dess 

nya webbplats baserad på omfattande användarundersökningar och överföringen av EFSA 

Journal till en extern professionell utgivningsplattform. Parlamentet konstaterar att framsteg 

också gjordes med myndighetens helpdesk för ansökningar, dess frontoffice och 

stödtjänsten för säkerhetsutvärderingar av reglerade produkter. Parlamentet anser att 

myndigheten med dessa och många andra projekt och initiativ säkerställde att den förblev 

en effektiv och pålitlig vetenskaplig rådgivningstjänst i EU-konsumenternas intresse. 

12. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten under 2015 inrättade ett sambandskontor i 

Bryssel för att förbättra kommunikationerna och dialogen med unionsinstitutionerna, media 

och intressenter. 

13. Europaparlamentet anser att myndigheten bör fortsätta att uppmuntra intressenter och 

medborgare till ett regelbundet deltagande och engagemang i de olika kontaktforumen i 

samband med utvecklingen av vetenskapliga output, däribland för reglerade produkter, i 

enlighet med Efsas strategi för 2020. 

14. Europaparlamentet understryker att myndigheten bör inleda översynen av de fem befintliga 

effektindikatorerna och även utveckla nya indikatorer. Parlamentet anser att såda 

effektindikatorer är av största vikt för att mäta effektiviteten inom Efsa. 

15. Europaparlamentet anser att myndigheten bör sträva efter att begränsa experternas restider 

genom att främja användningen av it-verktyg såsom interaktiva videokonferenser eller 

webbseminarier. 

16. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att 

den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet beviljas 

ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2015.  
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