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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. herinnert eraan dat, zoals in het Financieel Reglement 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 2015 de totale begroting van het Bureau 304 000 000 euro bedroeg 

waarvan 18 669 000 euro uit de basisfinanciering uit de algemene begroting van de 

Europese Unie; 

3. merkt op dat het Bureau in 2015 twintig jaar bestond, terwijl het vijftig jaar geleden was 

dat de eerste farmaceutische wetgeving in de Unie werd aangenomen; 

4. merkt op dat wat de vastleggings- en betalingskredieten betreft, in 2015 alle nieuwe 

kredieten werden vastgelegd en betaald; erkent dat het uitvoeringspercentage 94,6 % 

bedraagt, wat betekent dat een bedrag van 1 949 miljoen euro niet is benut; wijst er 

evenwel op dat deze onderbesteding overeenkomt met de niet-gebruikte 

bestemmingsontvangsten (het resultaat van het Bureau voor 2014), die in 2016 alsnog zijn 

gebruikt; 

5. herinnert eraan dat naar aanleiding van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken 

van de Europese Unie dat op 13 november 2014 bekend werd gemaakt en waarmee het 

besluit van de Commissie om een shortlist op te stellen van mogelijke kandidaten voor de 

post van uitvoerend directeur van het Bureau nietig werd verklaard net als bijgevolg de 

benoeming van de uitvoerend directeur door de raad van bestuur in november 2011, de 

post van uitvoerend directeur opnieuw werd gepubliceerd en een nieuwe benoeming 

plaatsvond, en dat het Bureau ondanks deze moeilijke situatie zijn werkprogramma heeft 

uitgevoerd; 

6. herinnert eraan dat het Bureau eind 2014 is begonnen met het innen van vergoedingen in 

verband met geneesmiddelenbewakingsactiviteiten; wijst erop dat voor het begrotingsjaar 

2015 21 640 000 euro werden teruggevorderd; 

7. wijst erop dat het Bureau in 2015 heeft aanbevolen voor 93 geneesmiddelen een 

vergunning voor het in de handel brengen ervan te verlenen, waaronder voor 39 nieuwe 

werkzame stoffen; 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; 

8. 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; 
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9. 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 2015. 


