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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. припомня, че както е посочено във финансовия ѝ регламент, бюджетните приходи 

на Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) се основават на парични 

средства, получени от вноски от Съюза, и от такси за заявленията за разрешителни 

за пускане на пазара на фармацевтични продукти и за дейности, последващи 

разрешението, както и за различни административни дейности; 

2. отбелязва, че през 2015 г. общият бюджет на Агенцията възлиза на 

304 000 000 EUR, от които 18 669 000 EUR са предоставени чрез основното 

финансиране от общия бюджет на Европейския съюз; 

3. отбелязва, че през 2015 г. се навършиха 20 години от създаването на Агенцията и 

50 г. от въвеждането в Съюза на законодателство в областта на фармацевтиката; 

4. отбелязва, че по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и за 

плащания през 2015 г. за всички нови бюджетни кредити са поети задължения и 

плащанията са изпълнени; потвърждава, че степента на изпълнение възлиза на 

94,6%, което означава, че сумата на неусвоените бюджетни кредити е в размер на 

1,949 милиарда евро; отбелязва обаче, че посоченото непълно усвояване 

съответства на неусвоените целеви приходи (бюджетния резултат на Агенцията за 

2014 г.), които бяха използвани повторно през 2016 г.; 

5. припомня, че след решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз, 

обявено на 13 ноември 2014 г., с което беше отменено решението на Комисията да 

одобри списък с подбрани кандидати за длъжността изпълнителен директор на 

Агенцията, а следователно и назначаването на изпълнителния директор от 

управителния съвет на Агенцията през ноември 2011 г., длъжността изпълнителен 

директор беше предмет на повторно публикуване и назначаване и че въпреки това 

сложно положение Агенцията изпълни работната си програма; 

6. припомня, че Агенцията започна да събира такси за услуги за фармакологичен 

надзор в края на 2014 г.; отбелязва, че за финансовата 2015 година са възстановени 

21 640 000 EUR; 

7. отбелязва, че през 2015 г. Агенцията препоръча 93 лекарства за разрешение за 

търговия и че те включват 39 нови активни вещества; подчертава, че тези вещества 

не са получавали преди това разрешение в Съюза като съставка на лекарство и не са 

свързани с химичната структура на друго разрешено вещество; 

8. посочва отново важната роля на Агенцията за защитата и насърчаването на 

общественото здраве и на здравето на животните чрез оценката и контрола върху 

лекарствата, предназначени за хуманна или ветеринарна употреба; 

9. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на 

изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с 
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изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година. 

 


