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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. σημειώνει ότι το 2007 ήταν το πέμπτο έτος λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)·

2. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων παρέχοντας ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές επί παντός θέματος με 
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων, περιλαμβανομένων της υγείας 
και της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της προστασίας των φυτών, ρόλο ο οποίος 
καθίσταται όλο και περισσότερο απαραίτητος λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των 
καταναλωτών και την ανάγκη για ορθή κοινοποίηση επιστημονικών συμβουλών·

3. σημειώνει ότι 91% του προϋπολογισμού της EFSA δεσμεύθηκε· αυτό το επίπεδο 
δέσμευσης ήταν κατώτερο του προβλεπομένου, το οποίο είχε κατά κύριον λόγο 
επηρεασθεί από επιστημονικές δραστηριότητες, συμβάσεις ή επιχορηγήσεις και έργα 
επικοινωνίας με θέμα τον κίνδυνο· ωστόσο από έτους σε έτος αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 30%, σημαντική βελτίωση εν συγκρίσει προς το 2006 και τα προηγούμενα έτη, όπου 
το επίπεδο της εκτελέσεως ήταν πλησιέστερα στο 70%·

4. παρατηρεί ότι το ειδικό για το προσωπικό κονδύλιο έφθασε σε ποσοστό εκτέλεσης 95% 
αντί του προβλεπομένου 97%· σημειώνει ωστόσο ότι η EFSA συνέχιζε να έχει δυσκολίες 
στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με υψηλά προσόντα στη Πάρμα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτέλεση του των κονδυλίων του προϋπολογισμού
2007, μολονότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού δεικνύει ότι η EFSA χρειάζεται ακόμη 
να σταθεροποιήσει τις δομές της·

6. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τη 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
για το οικονομικό έτος 2007.
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