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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru 
Medicamente aferent exercițiului financiar 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru 
exercițiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene 
pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului3 de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în special articolul 
68,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene1, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2012),

1. …directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2010;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene 
pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea 
acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 27.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul 
financiar 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru 
exercițiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene 
pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției2,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene3, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului4 de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în special articolul 
68,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene5, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2012),

1. …închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 
2010;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al 
Agenției Europene pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a 
asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

                                                                                                                                                  
1 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
2 JO C 366, 15.12.2011, p. 27.
3 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
4 JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
5 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent 
exercițiului financiar 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru 
exercițiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene 
pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului3 de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în special articolul 
68,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2012),

A. întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru 
Medicamente pentru exercițiul financiar 2009, Curtea de Conturi a formulat o opinie cu 
rezerve în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B. întrucât, în Decizia sa din 10 mai 2011, Parlamentul a decis să amâne decizia de a 
acorda directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 27.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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bugetului acesteia aferent exercițiului financiar 20091, acordând-o însă în Decizia sa din 
25 octombrie 20112;

C. întrucât, la 25 octombrie 2011, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 
2009, iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, printre altele:

– sublinia că autoritatea care acordă descărcarea de gestiune va continua să monitorizeze 
atent, pe parcursul viitoarelor proceduri de descărcare de gestiune, nivelul de execuție 
a măsurilor luate pentru a remedia deficiențele grave din cadrul Agenției, evidențiate 
atât de Curtea de Conturi, cât și de Serviciul de Audit Intern (IAS), în rapoartele lor;

– invita Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la măsurile întreprinse în legătură cu respectarea efectivă a Codului său de conduită în 
ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese;

– sublinia și aducea totodată în atenția Agenției faptul că toate acțiunile menționate în 
rapoartele de audit respective, inclusiv cea referitoare la exercițiul 2010, trebuie să fie 
puse în aplicare pe deplin înainte de începerea următoarei proceduri de descărcare de 
gestiune;

D. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2010 și cu privire la legalitatea 
și regularitatea operațiunilor subiacente;

E. întrucât bugetul Agenției pentru exercițiul 2010 s-a ridicat la 208 400 000 EUR, ceea ce 
reprezintă o majorare cu 7,20% față de exercițiul financiar 2009; 

F. întrucât contribuția inițială a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 
2010 a fost de 28 279 600 EUR, comparativ cu 36 390 000 EUR în 20093, iar 
contribuția totală a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2010 a fost de 
36 600 100 EUR,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2009

1. așteaptă ca Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la rezultatele acțiunilor întreprinse în legătură cu următoarele aspecte:

–procesul adoptării de către Consiliul de administrație a planului de acțiune care 
prevede măsuri specifice și a unui calendar de punere în aplicare destinat remedierii 
deficiențelor din procedurile de achiziții,

–verificarea strictă și utilizarea efectivă a procedurilor existente de identificare și 
gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește personalul și experții Agenției;

invită Curtea de Conturi să ofere o asigurare rezonabilă că Agenția a abordat în mod 
efectiv deficiențele sale legate de procedurile de achiziții, iar IAS să asigure autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu privire la utilizarea efectivă a procedurilor 

                                               
1 JO L 250, 27.9.2011, p. 173.
2 JO L 313, 26.11.2011, p. 27.
3 JO L 64, 12.3.2010, p. 445.
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existente de gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește personalul și experții 
Agenției;

2. invită Agenția și IAS să verifice imediat dacă toate acțiunile menționate în rapoartele de 
audit, inclusiv cel pentru 2010, au fost puse pe deplin în aplicare;

3. este preocupat de faptul că Consiliul de administrație al Agenției nu a trimis planul de 
acțiune și insistă să îl primească imediat;

Gestiunea bugetară și financiară

4. reamintește că contribuția inițială a Uniunii la bugetul Agenției a fost de
26 335 100 EUR în 2010; constată însă că suma de 10 265 000 EUR, provenită din 
recuperarea excedentului, s-a adăugat la fondurile alocate inițial, contribuția totală a 
Uniunii ridicându-se astfel în 2010 la 36 600 100 EUR;

5. subliniază faptul că bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 
2010 adoptat definitiv prezintă două cifre diferite privind contribuția inițială a Uniunii la 
bugetul Agenției, și anume 28 279 600 EUR și 26 335 100 EUR; solicită, prin urmare, 
Comisiei să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
subvenția exactă alocată Agenției;

6. remarcă faptul că bugetul Agenției este finanțat atât din bugetul Uniunii, cât și din 
onorariile plătite de industria farmaceutică pentru obținerea sau menținerea unei 
autorizații de introducere pe piață în Uniune; observă din raportul anual de activitate că, 
în 2010, 73% din veniturile Agenției se estimează a fi provenit din veniturile din 
onorarii și că, în paralel cu creșterea veniturilor din onorarii, procentajul relativ al 
veniturilor din contribuția Uniunii a scăzut de la 23% în 2006 la 14% în 2010;

7. constată, pe baza raportului anual de activitate, că 17 excepții au fost introduse în 
registrul de excepții în 2010;

8. constată deficiențe la nivelul sistemului Agenției pentru validarea cererilor de plată ale 
contractanților din domeniul TI; invită, în consecință, Agenția să abordeze prompt 
această situație și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la măsurile luate în acest sens;

Credite reportate și anulări

9. observă din Raportul Agenției privind gestiunea bugetară și financiară că reportările 
automate în exercițiul financiar 2011 au avut o valoare totală de 41 655 049,44 EUR sau 
20,90% din creditele angajate și că s-a solicitat o singură reportare neautomată în 
exercițiul financiar 2011, în valoare totală de 3 500 000 EUR sau 1,68% din creditele 
finale; 

10. este preocupat de faptul că, din nou, Curtea de Conturi a constatat un nivel ridicat de 
reportare de 17 600 000 EUR în cadrul titlului II (Cheltuieli administrative); subliniază 
că această situație indică întârzieri în realizarea activităților finanțate de la titlul II din 
bugetul Agenției și că Agenția nu respectă principiul bugetar al anualității;

11. ia act cu îngrijorare de observația suplimentară a Curții de Conturi potrivit căreia numai 
36 % din creditele reportate în 2011 corespund unor cheltuieli angajate aferente 
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exercițiului 2010, restul de 64 % din sumele reportate neavând nicio legătură cu 
exercițiul financiar 2010;

12.  subliniază că Curtea de Conturi semnalase deja un nivel ridicat al reportărilor din 
exercițiul precedent; observă, în special, că în ceea ce privește bugetul pentru 2009 
Curtea de Conturi a constatat reportarea sumei de 19 500 000 EUR (38% din 
angajamentele Agenției), în 2008 aceasta fiind de 36 000 000 EUR (19,7% din bugetul 
pentru 2008);

13. constată din Raportul Agenției privind gestiunea bugetară și financiară că, în 2010, 
credite în valoare totală de 9 074 296,49 EUR au fost anulate, comparativ cu 
7 693 276,58 EUR  în 2009; îndeamnă Agenția să ia măsuri imediate pentru a reduce 
nivelul creditelor anulate și să adopte un plan de acțiune conținând măsuri și termene 
concrete pentru a aborda această problemă persistentă;

Proceduri de achiziții și transferuri

14. constată din raportul anual de activitate că, în plus față de cele 165 de contracte 
specifice încheiate pe baza contractelor-cadru, 70 de noi contracte de achiziții depășind 
valoarea de 25 000 EUR au fost încheiate de Agenție în 2010;

15. remarcă din Raportul Agenției privind gestiunea bugetară și financiară că, în 2010, au 
fost aprobate 13 transferuri în valoare totală de 13 714 500 EUR (15,29% din creditele 
finale); observă, de asemenea, că Agenția a adoptat deja 10 transferuri în valoare totală 
de 9 609 000 EUR în 2009; invită Agenția să adopte un plan de acțiune conținând 
măsuri și termene concrete pentru a remedia această problemă persistentă; 

Sistemul de remunerare pentru servicii

16. îndeamnă Agenția să introducă, pentru serviciile prestate de autoritățile naționale ale 
statelor membre, un sistem de remunerare care să se bazeze pe costurile reale suportate 
de statele membre; invită, de asemenea, Agenția să informeze prompt autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune în momentul instituirii sistemului respectiv; observă, în 
această privință, că un nou sistem de remunerare a fost deja prezentat Consiliului de 
administrație în cadrul întâlnirii sale din 10 decembrie 2009, dar acesta a refuzat 
propunerea până la urmă;

17. constată că, prin refuzarea unui nou sistem de plată, Consiliul de administrație acceptă 
și își asumă responsabilitatea directă pentru riscuri foarte importante, cum ar fi 
nerespectarea cerințelor legislative, potențialul impact financiar al actualului sistem de 
remunerare și afectarea reputației; nu este, prin urmare, pregătit să accepte această 
atitudine discutabilă a Consiliului de administrație al Agenției și solicită acestuia să ia 
măsuri imediate în privința respectivă;

Gestionarea resurselor umane

18. îndeamnă Agenția să își consolideze procesul de recrutare și să asigure o gestionare 
corectă a documentației; solicită, în special, Agenției să îmbunătățească documentația 
aferentă dosarelor de recrutare pentru agenții contractuali, iar autorității împuternicite să 
facă numiri să adopte listele de rezervă propuse de comitetele de selecție;

19. remarcă, pe baza informațiilor furnizate de Curtea de Conturi, și faptul că Agenția nu a 
făcut în suficientă măsură distincție între recrutarea de personal prin agenții de ocupare 
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a forței de muncă și recrutarea de agenți contractuali; invită, prin urmare, Agenția să 
recurgă la personalul angajat prin agenții de ocupare a forței de muncă pentru a acoperi 
doar necesitățile pe termen scurt și să acorde în mod transparent acces la posturile de 
agenți contractuali;

Gestionarea conflictelor de interese

20. îndeamnă Agenția să ofere o coordonare centrală pentru dezvoltarea unei metodologii 
comune de evaluare a experților aplicabilă tuturor autorităților naționale competente și 
pentru monitorizarea sa; constată că, după intrarea în vigoare la 4 iulie 2011 a 
memorandumului de înțelegere dintre Agenție și fiecare autoritate națională competentă 
privind monitorizarea la nivel științific a experților, Agenția are în continuare 
responsabilitatea de a dezvolta și coordona o evaluare și o metodologie comune privind 
experții;

21. îndeamnă, de asemenea, Agenția să finalizeze semnarea unui memorandum de 
înțelegere privind independența evaluării științifice, să modifice procedurile interne în 
mod corespunzător și să actualizeze baza de date privind experții; invită Agenția și IAS 
să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune atunci când aceste 
recomandări foarte importante vor fi puse efectiv în aplicare de către Agenție;

22. invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
modul în care se asigură că procedurile privind implicarea experților sunt pe deplin 
aplicate până la semnarea memorandumului de înțelegere de către toate autoritățile 
naționale competente;

23. invită Agenția să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune orientările și 
criteriile de evaluare privind abordarea potențialelor conflicte de interese ale membrilor 
personalului;

24. constată cu îngrijorare, de asemenea, potențialele conflicte de interese din cadrul 
circuitelor financiare legate de procesarea plăților, care sunt cauzate de separarea 
insuficientă a sarcinilor; îndeamnă Agenția, prin urmare, să țină seama în mod 
corespunzător de acest risc foarte important și să ia imediat acțiuni pentru a aborda 
această deficiență;

25. este profund îngrijorat de eșecul Agenției și al Consiliului său de administrație de a 
aborda în mod efectiv problema conflictelor de interese;

Performanță

26. consideră că evaluarea adecvării și eficacității sistemelor instituite în cadrul Agenției 
pentru a sprijini furnizarea de consultanță științifică privind medicamentele de uz uman 
este un instrument important de măsurare a performanței Agenției;

Auditul intern

27. constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că 11 recomandări „foarte 
importante” ale IAS trebuie încă aplicate; constată că una dintre ele a fost raportată ca 
implementată de către Agenție și este acum examinată de IAS;

28. este îngrijorat de faptul că șapte dintre aceste recomandări „foarte importante” au 
înregistrat întârzieri de chiar peste 12 luni; observă că aceste recomandări privesc: 
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– respectarea articolului 110 din Statutul funcționarilor;
– procedura de recrutare;
– utilizarea bazelor de date;
– definirea normelor privind înregistrarea produselor;
– orientările privind gestionarea potențialelor conflicte de interese ale personalului;
– procedurile privind implicarea experților;
– separarea sarcinilor în cadrul circuitelor financiare;

îndeamnă, prin urmare, Agenția să abordeze prompt deficiențele respective identificate de 
IAS și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile 
adoptate;

29. este îngrijorat, de asemenea, că Agenția a respins două recomandări „foarte importante” 
referitoare la:

– onorariile plătite agențiilor naționale;

– reducerea numărului de consultanți care lucrează în interiorul Agenției;

îndeamnă Agenția să explice imediat autorității care acordă descărcarea de gestiune de ce 
a respins cele două recomandări;

°

° °

30. atrage atenția asupra recomandărilor sale formulate în rapoartele precedente referitoare 
la descărcarea de gestiune, prezentate în anexa la prezenta rezoluție;

31. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2012 referitoare la performanțele, 
gestiunea financiară și controlul agențiilor.
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Anexă
Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuți

Agenția 
Europeană 
pentru 
Medicamente

2006 2007 2008 2009

Performanță nu au existat

- principiul bunei gestiuni financiare nu a 
fost respectat în mod riguros: evaluarea 
nevoii de lichidități nu a fost pregătită în 
mod adecvat de Agenție;

- Agenția își desfășoară activitățile în două 
locații, fapt care generează costuri 
suplimentare (posturi directe: 450 000 de 
euro);

- rezultate bune în punerea în practică a unor 
metode elaborate de formulare a bugetului pe 
activități și de evaluare a gradului de satisfacție a 
beneficiarilor; 

- invită Agenția să-și reevalueze politica de 
brokeraj în lumina riscurilor financiare asumate pe 
parcursul exercițiului;

- Agenția își desfășoară activitățile în două locații, 
fapt care generează costuri suplimentare;

- inacceptabil că Agenția nu pune efectiv în aplicare normele relevante 
privind gestionarea conflictelor de interese;
- în 2009, încă nu fuseseră puse în aplicare douăsprezece recomandări 
foarte importante și una esențială din mai multe rapoarte anuale de 
audit anterioare ale IAS;
- inacceptabil că Agenția nu respectă Codul său de conduită; îndeamnă 
Agenția să își documenteze și să își evalueze controalele și să țină o 
evidență a deciziilor de repartizare în cauză, care trebuie publicate pe 
site-ul său web;
- solicită insistent Agenției să comunice autorității care acordă 
descărcarea de gestiune măsurile instituite de la crearea sa pentru a 
garanta independența experților;
- solicită Agenției să finalizeze și să actualizeze periodic baza de date a 
experților europeni, așa cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 
726/2004;

Reportarea 
creditelor

- principiul bugetar al anualității 
nu a fost respectat cu strictețe: 
rata de utilizare a creditelor de 
angajament a fost de sub 60%; 
peste 40 % din angajamente au 
fost reportate în exercițiul 
financiar 2007;

- Agenția a avut dificultăți în cadrul 
programării și implementării activităților 
sale, precum și al stabilirii bugetului 
corespunzător acestora: 32 de milioane de 
euro reportate și 4 milioane de euro 
anulate; solicită Agenției să respecte 
principiul anualității;

- solicită Agenției să respecte principiul anualității: 
valoarea creditelor bugetare reportate și anulate a 
ajuns la 36 000 000 EUR (19,7 % din buget) și, 
respectiv, 9 700 000 EUR (5,3 % din buget);

- Curtea de Conturi constată că au fost reportate credite în valoare de 
19,5 milioane de euro (38 % din angajamentele Agenției), 14,8 
milioane de euro din aceste credite reportate vizând activități care nu 
erau încă realizate la sfârșitul exercițiului; această situație indică 
întârzieri în realizarea activităților finanțate de la titlul II; Agenția nu 
respectă principiul bugetar al anualității;

Procedurile de 
achiziții nu au existat

- probleme de transparență legate de 
criteriile de selecție și de metodele de 
evaluare a criteriilor privind prețurile, 
precum și de procedura de achiziții 
comune;

- reiterează necesitatea de a îmbunătăți 
gestiunea achizițiilor;

- solicită Agenției să își îmbunătățească calitatea 
procedurilor de achiziții pentru a elimina 
deficiențele: și anume, în ceea ce privește aplicarea 
metodelor de evaluare a criteriilor privind prețurile 
și în ceea ce privește justificarea obligatorie a 
alegerii procedurilor;

- preocupat de identificarea de către Curtea de Conturi a unor erori în 
procedurile de achiziții reprezentând o valoare semnificativă din 
bugetul total al Agenției pentru exercițiul financiar 2009; deficiențe în 
ceea ce privește criteriile de evaluare privind prețurile și alegerea 
procedurilor;
- solicită Agenției să își îmbunătățească calitatea procedurilor de 
achiziții pentru a elimina deficiențele identificate de Curtea de Conturi;
- solicită Agenției să stabilească un plan de achiziții multianual;
- solicită Agenției să se asigure că rezultatele procedurilor de achiziții 
sunt verificate înainte de atribuirea contractelor;
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Anexă
Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuți

Agenția Europeană 
pentru Medicamente 2006 2007 2008 2009

Venituri din taxe

- Agenția nu a fost capabilă 
să realizeze o analiză 
cuprinzătoare a costurilor
suportate de raportorii 
statelor membre pentru a 
obține o bază obiectivă și 
documentată pentru a-și 
adapta plățile către aceștia și, 
în consecință, taxele încasate 
de la clienți; această situație 
contravenea dispozițiilor 
Regulamentului privind 
taxele;

- probleme de transparență legate de 
suma rambursată raportorilor statelor 
membre;

- invită Comisia să examineze nivelul 
constant ridicat de lichidități deținute de 
Agenție (41 887 000 EUR);

- invită Agenția să asigure o mai bună coordonare între 
serviciul său financiar și serviciul științific pentru a 
elimina întârzierea mare, inacceptabilă, cu care sunt 
emise ordinele de recuperare;

Auditul intern nu au existat nu au existat

- invită Agenția să dea curs unei 
recomandări „esențiale” formulate de 
Serviciul de Audit Intern al Comisiei cu 
privire la  experții expuși conflictelor de 
interese, precum și altor opt recomandări 
„foarte importante” cu privire la 
documentele care trebuie prezentate de către 
personalul Agenției în vederea prevenirii 
conflictelor de interese, la bazele de date 
utilizate în procedurile administrative de 
evaluare și elaborare a orientărilor aplicabile 
depunerii dosarelor, precum și la punerea 
integrală în practică a acestor orientări; 

- inacceptabil că declarația de asigurare a directorului 
executiv nu conține nicio rezervă, ceea ce nu respectă 
angajamentul luat prin Codul de conduită adoptat de 
Agenție, având în vedere declarațiile de asigurare ale 
IAS și ale Curții de Conturi;
- solicită Agenției să transmită autorității care acordă 
descărcarea de gestiune, până la 30 iunie 2011, 
rapoartele IAS din 2007 până în prezent;
- îndeamnă Agenția să dea curs rapid recomandărilor 
IAS și să transmită autorității care acordă descărcarea 
de gestiune o prezentare completă a măsurilor adoptate 
și puse în aplicare;


