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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat, zoals in zijn financieel reglement is bepaald, de ontvangsten op de 

begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau ("het Bureau") bestaan uit contante 

bijdragen van de Unie en vergoedingen voor vergunningen voor het op de markt 

brengen van farmaceutische producten, voor activiteiten na de vergunningverlening en 

voor diverse administratieve activiteiten; 

2. merkt op dat in 2016 de totale begroting van het Bureau 308 422 000 EUR bedroeg; 

wijst erop dat 89,4 % van de ontvangsten van het Bureau afkomstig was van 

vergoedingen die de farmaceutische sector betaalt voor verrichte diensten, 5,5 % van de 

begroting van de Unie en 5 % van externe bestemmingsontvangsten; 

3. onderstreept dat het Bureau toezicht houdt op de begrotingsuitgaven door middel van 

een betrouwbare monitoringprocedure; 

4. wijst nogmaals op de belangrijke rol die het Bureau vervult bij de bescherming en 

bevordering van de volks- en diergezondheid door geneesmiddelen voor menselijk of 

veterinair gebruik te beoordelen en te controleren; 

5. wijst erop dat het Bureau in 2016 heeft aanbevolen voor 92 nieuwe geneesmiddelen (81 

voor menselijk gebruik, 11 voor veterinair gebruik) een vergunning te verlenen om deze 

op de markt te brengen, waaronder voor 33 nieuwe werkzame stoffen (27 voor 

menselijk gebruik, 6 voor veterinair gebruik); benadrukt dat in de Unie in het verleden 

nooit een vergunning is verleend om deze stoffen in een geneesmiddel te gebruiken en 

dat deze stoffen niet verwant zijn aan de chemische structuur van enige andere stof 

waarvoor een vergunning is verleend; 

6. is ingenomen met de lancering in oktober 2016 van de website betreffende klinische 

gegevens, wat een belangrijke stap is met het oog op meer transparantie; wijst erop dat 

de website open toegang verleent tot klinische verslagen voor nieuwe geneesmiddelen 

voor menselijk gebruik die zijn toegelaten in de Unie; wijst erop dat het Bureau de 

eerste regelgevende autoriteit ter wereld is die zo'n ruime toegang verleent tot klinische 

gegevens; 

7. merkt op dat het Bureau een brexit-taskforce heeft opgericht, die zich in 2016 heeft 

toegelegd op het beoordelen van de gevolgen van de brexit voor het Bureau, teneinde de 

belangrijkste risico's te identificeren en mogelijke risicobeperkende maatregelen voor te 

stellen;  

8. neemt kennis van het feit dat de invoering van een volledig transparant 

verslagleggingssysteem duur en gecompliceerd is in verband met het complexe karakter 

van dat systeem en het grote aantal operaties dat jaarlijks wordt behandeld; 

9. benadrukt dat het Bureau geen specifieke reserve voor de brexit mocht aanleggen; 
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10. merkt bezorgd op dat de opgelegde personeelsinkrimping van de afgelopen jaren in het 

geval van met vergoedingen gefinancierde agentschappen, zoals het Bureau, betrekking 

had op personeel dat zich bezighield met taken die niet vanuit de begroting van de Unie 

werden gefinancierd maar met vergoedingen van aanvragers; merkt op dat deze 

personeelsinkrimpingen zijn doorgevoerd zonder de extra werklast in acht te nemen die 

het toenemende aantal aanvragen met zich meebrengt en zonder rekening te houden met 

de overeenkomstige toename van de vergoedingen die aanvragers voor de diensten 

betalen, hetgeen een uitbreiding van het personeelsbestand mogelijk had kunnen maken 

die geen gevolgen zou hebben gehad voor de begroting van de Unie; merkt op dat de 

behoefte aan extra personeel en begrotingsmiddelen voor het Bureau bijzonder acuut zal 

worden in de fase van voorbereiding en verplaatsing naar zijn nieuwe zetel in de 

periode 2018-2020, waarin het Bureau niet alleen zijn hoofdtaken op het gebied van 

volksgezondheid moet blijven vervullen, maar ook bijkomende taken in verband met de 

verplaatsing; 

11. betreurt dat de bekendmaking van een openbare raadpleging over de nieuwe aanpak van 

het Bureau inzake transparantie werd opgeschort omdat het Bureau voorrang moest 

geven aan de voorbereiding van de brexit;  

12. benadrukt dat het beleid inzake de omgang met belangenconflicten van leden en 

deskundigen van wetenschappelijke comités in oktober 2016 werd geactualiseerd; wijst 

erop dat het hierbij onder meer gaat om een verduidelijking van de beperkingen ten 

aanzien van de mogelijke indiensttreding van deskundigen bij een farmaceutisch bedrijf, 

en om de afstemming van de regels betreffende de belangen van de naaste familieleden 

van leden van wetenschappelijke comités en werkgroepen op die van de leden van de 

raad van bestuur; 

13. benadrukt dat het beleid inzake belangenconflicten van de leden van de raad van bestuur 

in mei 2016 in werking is getreden; wijst er bovendien op dat het besluit betreffende de 

regels inzake de omgang met gemelde belangen van personeelsleden van het Bureau in 

oktober 2016 werd herzien; 

14. merkt op dat het Bureau voor tijdelijke medewerkers een bezettingsgraad van 98 % 

heeft gehaald; 

15. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan de uitvoerend directeur van het 

Europees Geneesmiddelenbureau kwijting te verlenen voor de uitvoering van de 

begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2016. 
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