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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. stelt vast dat 2007 het vijfde jaar was waarin de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) operationeel was;

2. vestigt de nadruk op de rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid bij het 
verstrekken van onafhankelijk wetenschappelijk advies over alle zaken die een 
rechtstreekse of onrechtstreeks impact hebben op de voedselveiligheid, met inbegrip van 
de gezondheid en het welzijn van dieren en gewasbescherming, een rol die steeds 
noodzakelijker wordt naarmate de consument zich meer zorgen maakt en er meer behoefte 
is aan adequate verspreiding van wetenschappelijk advies;

3. stelt vast dat 91% van de EFSA-begroting is vastgelegd; dit percentage ligt onder het 
geraamde niveau, dat vooral was gebaseerd op wetenschappelijke activiteiten, contracten 
of subsidies en projecten inzake risicocommunicatie; niettemin is er sprake van een 
toename van 30% in vergelijking met het jaar ervoor, een aanzienlijke verbetering 
vergeleken met 2006 en de voorgaande jaren, waar het uitvoeringscijfer dichter bij 70% 
lag;

4. stelt vast dat de specifieke begrotingslijn voor personeel voor 95% is uitgevoerd in plaats 
van de voorspelde 97%; merkt evenwel op dat EFSA nog steeds moeite heeft om 
hooggekwalificeerd wetenschappelijk personeel voor Parma aan te werven;

5. spreekt haar tevredenheid uit over de uitvoering van de begrotingslijnen voor 2007, 
hoewel het uitvoeringspercentage laat zien dat EFSA haar structuur nog beter moet 
stabiliseren;

6. is op basis van de beschikbare gegevens van mening dat de uitvoerend directeur van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kwijting kan worden verleend voor de 
uitvoering van de begroting van EFSA voor het begrotingsjaar 2007.
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