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al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că 2007 a fost al cincilea exercițiu de funcționare a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA);

2. subliniază rolul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară în furnizarea de 
consultanță științifică independentă cu privire la toate aspectele cu  impact direct sau 
indirect  asupra siguranței alimentare, inclusiv asupra sănătății și bunăstării animalelor și 
asupra protecției plantelor, rol care devine tot mai necesar având în vedere preocupările 
consumatorilor și nevoia de a oferi în mod adecvat consultanță științifică;

3. constată că a fost angajat 91% din bugetul EFSA; acest nivel de angajare este inferior 
previziunilor făcute, influențate în principal de activitățile științifice, contracte sau 
subvenții și proiectele de comunicare a riscurilor; cu toate acestea, reprezintă o majorare 
anuală de 30%, o îmbunătățire semnificativă față de 2006 și anii precedenți când nivelul 
de execuție era mai aproape de 70%;

4. observă că linia aferentă personalului a atins o rată de execuție de 95% față de previziunile 
de 97%; constată totuși că EFSA a întâmpinat din nou dificultăți la recrutarea de 
specialiști cu înaltă calificare la Parma;

5. consideră că execuția bugetară 2007 este satisfăcătoare, deși arată că EFSA are încă 
nevoie să își stabilizeze structurile;

6. consideră, pe baza datelor disponibile, că i se poate acorda directorului executiv al 
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului EFSA aferent exercițiului financiar 2007.
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