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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. wijst erop dat de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (“het Bureau”) 
voor het begrotingsjaar 2018 337 761 000 EUR bedroeg en daarmee 2 % lager was dan 
in 2017;

2. beklemtoont dat het Geneesmiddelenbureau een bureau is dat gefinancierd wordt uit de 
vergoedingen, waarbij 89,69 % van de inkomsten in 2018 afkomstig was uit de 
vergoedingen die werden betaald door de farmaceutische industrie, 10,28 % uit de 
begroting van de Unie en 0,03 % uit externe bestemmingsontvangsten;

3. stelt vast dat op 31 december 2018 581 posten (van de 591 in 2018 toegestane posten) 
bezet waren (in vergelijking met 583 van de 596 posten in 2017);

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. benadrukt dat een aantal activiteiten van het Bureau wegens de brexit of andere externe 
omstandigheden zijn teruggeschroefd, vertraagd of uitgesteld; merkt met bezorgdheid 
op dat het Bureau erop heeft gewezen dat het over onvoldoende middelen beschikt om 
het hoofd te kunnen bieden aan een werklast die toeneemt als gevolg van nieuwe taken 
en wetgeving, en in het bijzonder het verlies van tijdelijk contractueel personeel als 
gevolg van de verhuizing en de specifieke kenmerken van de arbeidswetgeving in 
Nederland;

6. wijst erop dat het Bureau in 2018 voor 94 nieuwe geneesmiddelen (84 voor menselijk 
gebruik en 10 voor veterinair gebruik) heeft aanbevolen een vergunning te verlenen om 
ze op de markt te brengen, en dat het daarbij ging om 46 nieuwe werkzame stoffen (42 
voor menselijk gebruik en 4 voor veterinair gebruik);

7. stelt vast dat de tweede en derde fase van het bedrijfscontinuïteitsplan in 2018 ten 
uitvoer zijn gelegd om de kernactiviteiten van het Bureau veilig te stellen;

8. maakt zich zorgen over de geconstateerde vertragingen bij de ontwikkeling van het EU-
portaal en de Europese databank voor klinische proeven;

9. wijst erop dat het datacentrum van het Bureau in 2018 met succes naar Hamburg is 
verhuisd;

10. neemt er nota van dat het Bureau geen gevallen van interne klokkenluiders heeft 
geregistreerd en in 2018 21 meldingen van externe bronnen heeft ontvangen, waarvan er 
op 31 december 2018 17 nog steeds niet waren afgehandeld;

11. stelt met voldoening vast dat het Bureau met andere agentschappen samenwerkt, met 
name met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op het gebied van antimicrobiële resistentie, 
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en met het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de EFSA op het gebied van 
innovatieve 3V’s-benaderingen (vervanging, vermindering en verfijning van 
dierproeven);

12. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te 
hebben verkregen dat de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2018 
betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

13. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan om kwijting te verlenen aan de 
uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau voor de uitvoering van de 
begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2018.


