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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że rok 2007 był piątym rokiem funkcjonowania Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA);

2. podkreśla, że rolą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności jest udzielanie 
niezależnych porad naukowych odnośnie do wszystkich spraw mających bezpośredni lub 
pośredni związek z bezpieczeństwem żywności, łącznie z ochroną zdrowia i warunków 
życia zwierząt i roślin; znaczenie tych porad jest coraz większe ze względu na niepokoje 
konsumentów oraz potrzebę właściwego informowania o tych poradach; 

3. zauważa, że 91% budżetu EFSA przeznaczono na zobowiązania; ten poziom zobowiązań 
znajduje się poniżej przewidywań, na które zasadniczy wpływ miała działalność naukowa, 
umowy i subwencje, a także projekty informowania o ryzyku; stanowi to jednak wzrost o
30% rok do roku, co jest znaczącą poprawą w porównaniu z rokiem 2006 i latami 
poprzednimi, w których poziom wykonania był bliższy 70%;

4. zwraca uwagę na to, że linia przeznaczona na wydatki kadrowe została wykonana w 95% 
zamiast przewidywanych 97%; zauważa jednakże, że urząd napotkał trudności przy 
rekrutacji wysoko wykwalifikowanego personelu naukowego do pracy w Parmie;

5. wyraża zadowolenie z wykonania linii budżetowych na 2007 r., choć wykonanie budżetu 
wykazuje, że struktury EFSA wciąż wymagają stabilizacji;

6. na podstawie dostępnych danych przyjmuje stanowisko, że dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności można udzielić absolutorium z 
wykonania budżetu EFSA za rok budżetowy 2007.
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