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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că bugetul definitiv al Agenției Europene pentru medicamente 
(„Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 337 761 000 EUR, ceea ce 
reprezintă o creștere de 2 % față de bugetul pentru 2017;

2. reamintește că Agenția este o agenție finanțată din taxe, 89,69 % din veniturile sale din 
2018 provenind din taxele plătite de industria farmaceutică, 10,28 % din bugetul 
Uniunii și 0,03 % din veniturile alocate externe;

3. ia act de faptul că 581 de posturi (din cele 591 de posturi autorizate în 2018) erau 
ocupate la 31 decembrie 2018 (față de 583 posturi din 596, în 2017);

4. reamintește rolul important al Agenției în protejarea și promovarea sănătății publice și a 
sănătății animale, prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și 
veterinar;

5. subliniază că o serie de activități ale Agenției au fost reduse, întârziate sau amânate din 
cauza Brexitului sau a unor circumstanțe externe; ia act cu îngrijorare de faptul că 
Agenția a semnalat că lipsesc resursele adecvate pentru a face față unui volum de muncă 
în creștere din cauza noilor sarcini și a legislației, și, în special, din cauza pierderii 
personalului contractual pe termen scurt ca urmare delocalizării și a particularităților 
legislației muncii din Țările de Jos;

6. evidențiază faptul că, în 2018, Agenția a recomandat autorizarea introducerii pe piață a 
94 de medicamente noi (84 de uz uman și 10 de uz veterinar), acestea conținând 46 de 
substanțe active noi (42 de uz uman și 4 de uz veterinar);

7. ia act de faptul că, în 2018, au fost puse în aplicare a doua și a treia fază ale planului de 
asigurare a continuității activității, pentru a proteja activitățile de bază ale agenției;

8. este preocupat de întârzierile înregistrate în dezvoltarea portalului și a bazei de date al 
UE pentru studii clinice;

9. subliniază că centrul de date al Agenției a fost transferat cu succes la Hamburg în 2018;

10. ia act de faptul că Agenția nu a înregistrat niciun caz intern de avertizare de integritate și 
a primit 21 de rapoarte de la o sursă externă în 2018, dintre care 17 erau încă în lucru la 
31 decembrie 2018;

11. ia act cu satisfacție de faptul că agenția cooperează cu alte agenții, în special cu Centrul 
European de Prevenire și Control al Bolilor și cu Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) în domeniul rezistenței la antimicrobiene, sau cu Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice și cu EFSA în domeniul celor trei abordări 
inovatoare (înlocuirea, reducerea și îmbunătățirea testelor pe animale);
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12. salută faptul că Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire 
la fiabilitatea conturilor anuale ale agenției pentru 2018 și cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente;

13. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
agenției aferent exercițiului financiar 2018.


