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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στην ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και 
ζωοτροφών, και για τις σημαντικές προσπάθειές της για την παροχή στους διαχειριστές 
κινδύνου εμπεριστατωμένων, ανεξάρτητων και επικαιροποιημένων επιστημονικών 
συμβουλών σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την αλυσίδα τροφίμων, για τη 
σαφή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες στις 
οποίες βασίζονται αυτά και για τη συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και θεσμικούς 
εταίρους με στόχο την ενίσχυση της συνοχής του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων 
και της εμπιστοσύνης σε αυτό·

2. σημειώνει ότι ο τελικός προϋπολογισμός της EFSA για το οικονομικό έτος 2019 
ανήλθε σε 79 986 785 EUR, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1 % σε σύγκριση με το 2018· 
σημειώνει ότι ολόκληρο το ποσό προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 
σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
κατά τη διάρκεια του 2019 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης 100 % για τις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 91 % για τις πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει 
με ανησυχία ότι η EFSA, ως ένας από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς της Ένωσης που 
είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση κινδύνου των προϊόντων που υπόκεινται σε ρύθμιση, 
δεν λαμβάνει επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της· 
επιμένει ότι η EFSA πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της·

3. σημειώνει ότι 459 από τις 467 διαθέσιμες θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων 
υπαλλήλων, έκτακτων υπαλλήλων, συμβασιούχων υπαλλήλων και αποσπασμένων 
εθνικών εμπειρογνωμόνων) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019·

4. επισημαίνει ότι το 2019 η EFSA οριστικοποίησε 838 ερωτήσεις μέσω επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων, τεχνικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων υποστήριξης·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι, στην ειδική του έκθεση αριθ. 2/20191, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διαπίστωσε ότι η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για την έγκριση νέων 
ουσιών είχε οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις, ιδίως στον τομέα των συστατικών 
τροφίμων που υπόκεινται σε ρυθμίσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη δεν παρέχουν πάντα στην EFSA τα δεδομένα που απαιτούνται για τη 
διενέργεια επιστημονικών αξιολογήσεων·

6. επισημαίνει ότι, το 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε 16 ενστάσεις κατά της εισαγωγής 
γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) καλλιεργειών για τρόφιμα και ζωοτροφές· επισημαίνει 
ότι ένας από τους λόγους για τις ενστάσεις αυτές είναι τα κενά στην αξιολόγηση 

1 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2019 — «Χημικοί παράγοντες κινδύνου στις τροφές μας: Η πολιτική της ΕΕ για την 
ασφάλεια των τροφίμων μας προστατεύει μεν, αλλά δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα», ΕΕ C 21 της 
17.1.2019, σ. 7.
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κινδύνου που διενεργήθηκε από την ειδική ομάδα της EFSA για τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς· παροτρύνει την EFSA να αντιμετωπίσει και να καλύψει 
επειγόντως αυτά τα κενά·

7. καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στην EFSA, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
ένα σύνολο μέσων για να χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό της με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο, στα οποία θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επιλογή 
πρόσληψης συμβασιούχων υπαλλήλων πέραν των πινάκων προσωπικού, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και χωρίς υπέρβαση του συμφωνηθέντος ετήσιου 
κονδυλίου του προϋπολογισμού της EFSA· θεωρεί ότι η ευελιξία αυτή θα επιτρέψει την 
επιτάχυνση της αποκατάστασης του αυξημένου όγκου εκκρεμών εργασιών οι οποίες 
έχουν συσσωρευθεί σε διάφορους τομείς, κυρίως λόγω του μεγάλου χάσματος όσον 
αφορά το ανθρώπινο δυναμικό·

8. πιστεύει ότι η EFSA θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και να 
δεσμευθεί για την εδραίωση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η EFSA, όσον αφορά τη διετή περίοδο αναμονής, 
εξακολουθεί να περιλαμβάνει στην πολιτική της για την ανεξαρτησία την υποχρέωση 
ελέγχου των συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων μόνο σε σχέση με την εντολή της 
επιστημονικής ομάδας στην οποία ο εμπειρογνώμονας αιτείται να συμμετάσχει· 
διαφωνεί με τους ισχυρισμούς της EFSA ότι η τρέχουσα πολιτική αποτελεί ισχυρό και 
εξελιγμένο τρόπο για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων· ζητεί εκ νέου να 
επικαιροποιηθεί χωρίς καθυστέρηση η πολιτική, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
συμφέροντα των εμπειρογνωμόνων εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής 
αρμοδιότητας της EFSA, όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει το Κοινοβούλιο· 
υπενθυμίζει στην EFSA ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των ομάδων 
της, η EFSA μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε εμπειρογνωμοσύνη χρειάζεται 
καλώντας τους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε ακροάσεις, χωρίς να τους 
παρέχει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις των ομάδων και να συντάσσουν 
συμπεράσματα·

9. σημειώνει ότι εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/13812 (ο νέος κανονισμός για τη 
διαφάνεια), ο οποίος αποτελεί άμεση απάντηση στην επιτυχημένη Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών «Απαγόρευση της γλυφοσάτης» και αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της διαφάνειας όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων, και 
ιδίως στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των 
μελετών που χρησιμοποιεί η EFSA· σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2019, 
επένδυσε συνολικά 3,03 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης και λίγο περισσότερα από 
196 000 EUR στην εφαρμογή της πολιτικής της για την ανεξαρτησία και τη διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων·

10. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η EFSA συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς που 
ασχολούνται με συμπληρωματικά καθήκοντα, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μεταξύ άλλων στους τομείς της συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων και των βάσεων δεδομένων (π.χ. ζωονόσοι, μικροβιακή αντοχή 
και μοριακή τυποποίηση), σε επιστημονικές αξιολογήσεις (π.χ. ταχείες αξιολογήσεις 
επιδημικών εξάρσεων) ή σε αξιολογήσεις κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία 
μεταξύ οργανισμών θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να διασφαλιστεί πιο συνεπής 
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και οικονομικά αποδοτικότερη εργασία·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι 
αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής για το 2019 είναι 
αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

12. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2019.
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