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NÁVRHY

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

1. bere na vědomí, že konečný rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále 
jen „úřad“) na rozpočtový rok 2018 činil 79 183 814 EUR, což představuje snížení o 
0,05 % oproti roku 2017; konstatuje, že celý rozpočet úřadu plyne z rozpočtu Unie;

2. s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během 
rozpočtového roku 2018 byla míra plnění 100,00 % u prostředků na závazky, což 
znamená, že oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o 0,02 %; dále konstatuje, že v roce 
2018 dosáhla míra čerpání prostředků na platby 91,31 %, což představuje snížení o 
1,00 procentní bod ve srovnání s rokem 2017;

3. konstatuje, že k 31. prosinci 2018 bylo obsazeno 311 z 319 schválených pracovních 
míst; mimoto upozorňuje na to, že ze 459 pracovních míst, která jsou k dispozici (a 
zahrnují úředníky, dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance a přidělené národní 
odborníky), bylo k 31. prosinci 2018 obsazeno 447 (tj. 97,4 %, oproti 96,5 % v roce 
2017);

4. vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, 
jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v Unii zabývají řízením rizik, poskytuje 
komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s 
potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž 
jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na 
propagování soudržnosti a důvěry v unijní systém bezpečnosti potravin;

5. poukazuje na to, že v roce 2018 úřad dokončil 788 otázek formou vědeckých 
stanovisek, technických zpráv a podpůrných publikací;

6. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a 
zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu;

7. vítá, že poté, co úřad schválil v roce 2017 svou novou politiku týkající se nezávislosti, 
byla  v roce 2018 poprvé součástí konsolidované účetní závěrky úřadu nová příloha 
věnovaná provádění této politiky; s uspokojením konstatuje, že dvouleté přechodné 
období po skončení funkce („cooling of period“), jehož uplatňování požadoval 
Evropský parlament, bylo v roce 2018 poprvé využito při procesu výběru členů 
vědeckého výboru;

8. konstatuje, že v návaznosti na výsledky třetího externího hodnocení úřadu přijala 
správní rada řadu doporučení, která se zaměřovala na posílení kapacity úřadu, pokud jde 
o poskytování účelného vědeckého poradenství, podporu komunikačních činností úřadu 
s cílem posílit jeho renomé a zajištění dlouhodobé účinnosti a udržitelnosti činností 
úřadu;
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9. s uspokojením konstatuje, že úřad spolupracuje s dalšími agenturami na doplňkových 
úkolech, tj. s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC),  
Evropskou agenturou pro chemické látky a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, 
například v oblasti sběru údajů a analýz a databází (např. zoonózy, antimikrobiální 
rezistence a  molekulární typizace) v rámci vědeckých hodnocení (např. rychlé 
posouzení nákazy společně s agenturou ECDC) nebo hodnocení rizik;

10. vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka úřadu za rozpočtový rok 2018 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

11. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
úřadu na rozpočtový rok 2018.


