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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je bilo leto 2007 peto leto delovanja Evropske agencije za varnost hrane 
(EFSA);

2. poudarja vlogo Evropske agencije za varnost hrane pri nudenju neodvisnih znanstvenih 
nasvetov pri vseh zadevah, ki imajo neposredni ali posredni vpliv na varnost hrane, 
vključno z zdravjem in dobrim počutjem živali ter varstvom rastlin, ta vloga pa postaja 
vedno bolj potrebna glede na skrbi potrošnikov in potrebo po pravilnem posredovanju 
znanstvenega svetovanja;

3. ugotavlja, da je bilo dodeljenega 91 % proračuna EFSA; ta stopnja dodelitve ne dosega 
napovedi, na katero so zlasti vplivale znanstvene dejavnosti, pogodbe ali subvencije, ter 
projekti obveščanja o tveganjih; vendar pa predstavlja medletno povečanje za 30 %, kar je 
veliko izboljšanje glede na leto 2006 in leta pred tem, ko je bila stopnja izvrševanja bliže 
70 %;

4. ugotavlja, da je vrstica za osebje dosegla 95-odstotno stopnjo izvrševanja namesto 
napovedane 97-odstotne; ugotavlja pa, da je imela EFSA še vedno težave pri zaposlovanju 
visoko izobraženega znanstvenega osebja v Parmi;

5. izraža zadovoljstvo z izvrševanjem proračunskih vrstic za leto 2007, čeprav je iz 
izvrševanja proračuna razvidno, da si mora EFSA še utrditi svoje strukture;

6. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršni direktorici Evropske agencije za 
varnost hrane lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije EFSA za 
proračunsko leto 2007.


