
Společné prohlášení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  
a členů Poradního sboru EFSA 
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl vytvořen s cílem poskytovat nezávislé 
vědecké poradenství manažerům rizik a podnítit důvěru v rozhodovací proces založený na 
spolehlivých vědeckých poznatcích. 
 
Jako organizace podporující síťování EFSA úzce spolupracuje s mnoha partnery, zejména se 
zástupci Poradního sboru jednotlivých národních úřadů pro bezpečnost potravin členských 
států EU, Islandu a Norska, jakož i Švýcarska a kandidátských zemí EU. 
 
Partneři a úřad EFSA spolupracují na otázkách hodnocení bezpečnosti potravin (včetně 
bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a welfare zvířat, zdraví rostlin, výživy a 
environmentálních aspektů specifických pro daný sektor) a tvoří tak komunitu pro 
hodnocení rizik podporovanou Evropským  výzkumným prostorem (European Research 
Area). 
 
Strategie EFSA 2020 je založena na spolupráci se strategickými partnery, včetně 
identifikace společných výzkumných potřeb. Vnitrostátní orgány a EFSA společně 
vypracovaly Agendu EU pro hodnocení rizik (EURAA), která určila společné priority, které 
lze řešit prostřednictvím společných projektů. 
 
V souladu s naším závazkem podporovat vědeckou spolupráci v roce 2016 podepsali 
členové Poradního sboru v Bratislavě "Deklaraci závazků". 
 
Nedávné diskuze a prohlášení (včetně LAB – FAB – APP zprávy, závěry Rady COMPET 851, 
podklad pro konferenci FOOD2030 a Výzva z roku 2017 z Tallinnu) vyzývají, aby byl aktivně 
stimulován rozvoj výzkumu a inovací v EU, k lepšímu sladění investic do výzkumu a inovací 
v EU/na vnitrostátní úrovni a k podpoře přístupů založených na spolupráci, a to i 
celosvětově s ohledem na cíle OSN pro udržitelný rozvoj. Jedná se o společnou 
odpovědnost tvůrců politik, výzkumných pracovníků, podniků a dalších v tom smyslu, že 
výzkum je skutečnou prioritou při vytváření politik EU a zvyšování důvěry ve výzkum. 
 
Mnoho nedávných událostí, které se týkaly integrity a autentičnosti potravin, vyžadují 
větší investování do funkčnosti veřejné kontroly, hodnocení a připravenosti tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost potravinového systému a byla zajištěna důvěra spotřebitelů v 
zásobování potravinami. 
 
Společný dokument úřadu EFSA a dalších agentur EU, které poskytují vědecké poradenství 
(EU-ANSA), poskytuje přehled o jejich zapojení do vědeckovýzkumného cyklu. Tento 
dokument obsahuje konkrétní návrhy, jak podporovat výzkum EU a to tak, že organizace 
EU zodpovědné za financování budou systematicky využívat znalosti a odborné schopnosti 
agentur pro identifikaci společných potřeb v oblasti výzkumu a vývoje. Strukturované 
interakce mezi donory, agenturami EU a národními partnery přináší mnoho vzájemných 
výhod, např.: 
 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/160928_af_declaration.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/food2030_conference_background.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/tallinn_call_for_action_2017.pdf


 Efektivnější a udržitelné využívání odborných znalostí a infrastruktury, které zajistí 
větší návratnost investic, čímž se zabrání fragmentaci výsledků; 

 Spolupráce při vytváření výsledků s větším rozsahem výzkumu z výzev k 
předkládání návrhů na vnitrostátní a evropské úrovni 

 Budování širších a hlubších kapacit a schopností v rámci Evropy; 

 Posílení vytváření sítí a geografické rovnováhy prostřednictvím využívání 
výzkumných uskupení dalšími agenturami EU a mezinárodními partnery; 

 Zlepšení synergií mezi členskými státy a výzkumnými programy EU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poradní sbor proto vítá Shromáždění pro hodnocení rizik (RARA), které sdružuje širší 
vědeckou komunitu, vědce v oblasti regulatoriky a tvůrce politik k podpoře dialogu, 
výměně nápadů a přístupů k podpoře Evropského výzkumného prostoru a vyzývá k větší 
veřejné podpoře výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin, který může podpořit hodnocení 
rizik a identifikaci nově vznikajících rizik. 
 
Poradní sbor vyzývá Evropskou komisi a tvůrce vnitrostátních politik v oblasti výzkumu a 
programů financování, aby využily výstupů ze setkání RARA při přípravě budoucích 
programů v oblasti výzkumu. 
 
Kromě toho EFSA a Poradní sbor vyzývají k většímu investování veřejných zdrojů do 
výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin, včetně vytváření strategických partnerství v 
oblasti bezpečnosti potravin, jako jsou společné evropské programy, Konsorcium evropské 
výzkumné infrastruktury (ERIC) a další iniciativy. 
 
Přijato během 67. zasedání Poradního sboru EFSA 
Utrecht, Nizozemí, 6. února 2018 

S ohledem na výše uvedené by EFSA a jeho Poradní sbor chtěly deklarovat svůj 
závazek podporovat Evropský výzkumný prostor prostřednictvím: 

 Podněcování nových partnerství při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti 
potravin; 

 Podporování vytváření výzkumných konsorcií, například prostřednictvím sítě 
národních koordinačních míst pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA 
(Focal Point); 

 Informování o stanovení výzkumných programů založených na nedostatcích ve 
znalostech a výzkumu zjištěných při hodnocení rizik; 

 Nabízením regulatorní vědeckého kontextu, který hodnotí nejnovější vědecké 
poznatky pro informovaná politická rozhodnutí; 

 Udržováním operativních vědeckých sítí se zástupci všech členských států, 
které identifikují nedostatky v oblasti znalostí a vytvářejí partnerství; 

 Toho, že budou aktivními partnery v mezinárodní spolupráci; 

 Školením a podporou mobility výzkumných pracovníků; 

 Přispíváním do portálů s otevřenými daty a zlepšováním interoperability dat, 
pokročilým používáním strojového učení a umělé inteligence. 


