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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten 
för budgetåret 2010,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010, samt myndighetens svar1,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... (.../2012 – C7-.../2012),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn 
över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet3, särskilt artikel 68,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget4, särskilt artikel 94,

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för den verkställande direktören för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten avseende genomförandet av myndighetens budget för 
budgetåret 2010.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

                                               
1 EUT C 366, 15.12.2011, s. 27.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.
4 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som 
utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, 
kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för 
budgetåret 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten 
för budgetåret 2010,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010, samt myndighetens svar1,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... (.../2012 – C7-.../2012),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn 
över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet3, särskilt artikel 68,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget4, särskilt artikel 94,

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet ... avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se 
till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

                                               
1 EUT C 366, 15.12.2011, s. 27.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.
4 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten 
för budgetåret 2010,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010, samt myndighetens svar1,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... (.../2012 – C7-.../2012),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn 
över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet3, särskilt artikel 68,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget4, särskilt artikel 94,

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2012), och av följande skäl:

A. I sin rapport om Europeiska läkemedelsmyndighetens årsredovisning för budgetåret 2009 
avgav revisionsrätten ett uttalande med reservationer om de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.

B. I sitt beslut av den 10 maj 2011 beslutade parlamentet att skjuta upp beslutet om 
beviljande av ansvarfrihet för myndighetens verkställande direktör för genomförandet av 

                                               
1 EUT C 366, 15.12.2011, s. 27.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.
4 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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myndighetens budget för budgetåret 20091, men beviljade därefter ansvarsfrihet i sitt 
beslut av den 25 oktober 20112.

C. Den 25 oktober 2011 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens 
budget för budgetåret 2009, och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet 
framförde parlamentet bland annat följande:

– Europaparlamentet underströk att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten under 
kommande ansvarsfrihetsförfaranden ska fortsätta att noggrant följa genomförandet av 
de åtgärder som vidtagits för att åtgärda de allvarliga svagheter hos myndigheten som 
avslöjats i rapporterna från både revisionsrätten och internrevisionstjänsten (IAS).

– Europaparlamentet uppmanade myndigheten att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits avseende frågor 
som rör efterlevnaden av dess uppförandekod för hantering av intressekonflikter.

– Europaparlamentet insisterade på, och varnade samtidigt myndigheten om att samtliga 
åtgärder som nämns i respektive revisionsrapport, inklusive rapporten för 2010, ska 
genomföras till fullo innan nästa ansvarsfrihetsförfarande inleds.

D. Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 
för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 
korrekta.

E. Den totala budgeten för myndigheten för 2010 uppgick till 208 400 000 EUR, vilket är en 
ökning på 7,20 procent jämfört med budgetår 2009. 

F. EU:s ursprungliga bidrag till myndighetens budget för 2010 uppgick till 28 279 600 EUR 
jämfört med 36 390 000 EUR 20093, och unionens totala bidrag till myndighetens budget 
för 2010 uppgick till 36 600 100 EUR.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2009

1. Europaparlamentet förväntar sig att myndigheten informerar den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om resultatet av de åtgärder som vidtagits avseende följande frågor:

– Förfarandet för beslut i styrelsen om antagande av handlingsplanen med särskilda 
åtgärder och en tidsplan för genomförandet för att åtgärda bristerna i 
upphandlingsförfarandena.

– En genomgripande granskning av den praktiska tillämpningen av de befintliga 
förfarandena för identifiering och hantering av intressekonflikter för myndighetens 
personal och experter.

                                               
1 EUT L 250, 27.9.2011, s. 173.
2 EUT L 313, 26.11.2011, s. 27.
3 EUT L 64, 12.3.2010, s. 445.
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Parlamentet uppmanar revisionsrätten att ge en rimlig försäkran om att myndigheten 
effektivt har åtgärdat bristerna i upphandlingsförfarandena, och uppmanar IAS att försäkra 
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om att de befintliga förfarandena för hantering 
av intressekonflikter för myndighetens personal och experter har tillämpats.

2. Europaparlamentet uppmanar myndigheten och IAS att omedelbart kontrollera att 
samtliga åtgärder som nämns i revisionsrapporten, inklusive i rapporten för 2010, fullt ut 
har genomförts.

3. Europaparlamentet är bekymrat över att myndighetens styrelse aldrig skickade 
handlingsplanen och kräver att få den omedelbart.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4. Europaparlamentet erinrar om att det ursprungliga unionsbidraget till myndigheten för 
2010 uppgick till 26 335 100 EUR. Parlamentet konstaterar dock att 10 265 000 EUR från 
återanvändning av överskott lades till detta belopp, vilket resulterade i ett totalt bidrag 
från unionsbudgeten på 36 600 100 EUR för 2010.

5. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2010, såsom den slutgiltigt antogs, anger två olika belopp för unionens 
ursprungliga bidrag till myndighetens budget, nämligen 28 279 600 EUR och 
26 335 100 EUR. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om det exakta bidrag som anslagits till 
myndigheten.

6. Europaparlamentet konstaterar att myndighetens budget finansieras både genom unionens 
budget och genom de avgifter som läkemedelsbranschen betalar för sina ansökningar för 
att erhålla eller förnya godkännande för försäljning i EU. Parlamentet konstaterar från den 
årliga verksamhetsrapporten att 73 procent av myndighetens inkomster under 2010 
beräknas ha kommit från avgifter och att den relativa procentandelen av inkomsten som 
kommer från unionens bidrag, parallellt med ökningen av den avgiftsbaserade inkomsten, 
minskade från 23 procent 2006 till 14 procent 2010.

7. Europaparlamentet konstaterar från den årliga verksamhetsrapporten att 17 undantag 
infördes i registret över undantag 2010.

8. Europaparlamentet noterar brister i myndighetens system för validering av 
ersättningsanspråk från fordringsägare när det gäller IT-kontraktspartner. Parlamentet 
uppmanar därför myndigheten att snarast korrigera situationen och att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vidtagna åtgärder.

Överföringar av anslag och förfallna anslag

9. Europaparlamentet noterar från myndighetens rapport om budgetförvaltningen och den 
ekonomiska förvaltningen att de automatiska överföringarna till budgetåret 2011 uppgick 
till totalt 41 655 049,44 EUR eller 20,90 procent av de ingångna åtagandena, och att en 
icke automatisk överföring till budgetåret 2011 begärdes på totalt 3 500 000 EUR eller 
1,68 procent av de slutliga anslagen. 
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10. Europaparlamentet är bekymrat över att revisionsrätten än en gång konstaterade en stor 
överföring på 17 600 000 EUR under avdelning II (Administrativa utgifter). Parlamentet 
betonar att denna situation tyder på förseningar i genomförandet av den verksamhet som 
finansieras genom avdelning II i myndighetens budget och att myndigheten inte följer 
budgetprincipen om ettårighet.

11. Europaparlamentet noterar bekymrat revisionsrättens tilläggskommentar att endast 
36 procent av de anslag som fördes över motsvarar årets upplupna kostnader, vilket 
betyder att 64 procent av de belopp som fördes över inte gällde budgetåret 2010.

12. Europaparlamentet påpekar att revisionsrätten redan konstaterat ett stort antal överföringar 
under föregående budgetår. Parlamentet noterar särskilt att revisionsrätten konstaterade en 
överföring i 2009 års budget på 19 500 000 EUR (38 procent av myndighetens åtaganden) 
och för 2008 på 36 000 000 EUR (19,7 procent av 2008 års budget).

13. Europaparlamentet konstaterar från myndighetens rapport om budgetförvaltningen och 
den ekonomiska förvaltningen att anslag på totalt 9 074 296,49 EUR förföll 2010 jämfört 
med 7 693 276,58 år 2009. Parlamentet uppmanar bestämt myndigheten att omedelbart 
vidta åtgärder för att minska andelen förfallna anslag och att anta en handlingsplan med 
konkreta åtgärder och tidsfrister för att korrigera detta återkommande problem.

Upphandlingsförfaranden och överföringar

14. Europaparlamentet konstaterar från den årliga verksamhetsrapporten att myndigheten, 
utöver de 165 specifika kontrakt som ingåtts utifrån ramkontrakt, ingick 70 nya 
upphandlingskontrakt med ett värde på över 25 000 EUR under 2010.

15. Europaparlamentet noterar från myndighetens rapport om budgetförvaltningen och den 
ekonomiska förvaltningen att 13 överföringar på totalt 13 714 500 EUR (15,29 procent av 
de slutliga anslagen) godkändes under 2010. Parlamentet noterar vidare att myndigheten 
redan 2009 hade antagit 10 överföringar på totalt 9 609 000 EUR. Parlamentet uppmanar 
myndigheten att anta en handlingsplan med konkreta åtgärder och tidsfrister för att 
korrigera detta återkommande problem. 

System för ersättning av tjänster

16. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att inrätta ett system för ersättning av tjänster 
som tillhandahålls av nationella myndigheter i medlemsstaterna som bygger på 
medlemsstaternas reella kostnader. Parlamentet uppmanar vidare myndigheten att 
informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten så snart detta system har inrättats. 
Parlamentet noterar i detta avseende att ett nytt betalningssystem redan lades fram för 
styrelsen vid dess sammanträde den 10 december 2009, men att styrelsen inte godkände 
förslaget.

17. Europaparlamentet noterar att styrelsen genom att avvisa ett nytt betalningssystem 
accepterar och tar det direkta ansvaret för mycket stora risker, såsom bristande efterlevnad 
av lagstiftningsmässiga krav, de eventuella finansiella konsekvenserna av det nuvarande 
ersättningssystemet och konsekvenserna för myndighetens anseende. Parlamentet kan 
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därför inte acceptera styrelsens tvivelaktiga attityd och uppmanar den att omedelbart vidta 
åtgärder.

Personalförvaltning

18. Europaparlamentet uppmanar bestämt myndigheten att förbättra sitt 
rekryteringsförfarande och att garantera att dithörande dokumentation förvaltas korrekt. 
Parlamentet uppmanar särskilt myndigheten att förbättra dokumentationen i samband med 
rekryteringen av kontraktsanställda, och uppmanar tillsättningsmyndigheten att anta den 
reservlista som föreslagits av urvalskommittéerna.

19. Europaparlamentet konstaterar från revisionsrättens rapport att myndigheten inte gjorde 
tillräcklig skillnad på rekrytering av inhyrd personal och av kontraktsanställda. 
Parlamentet uppmanar därför myndigheten att använda inhyrd personal endast vid 
kortsiktiga behov och medge öppet tillträde till tjänster för kontraktsanställda.

Hantering av intressekonflikter

20. Europaparlamentet uppmanar bestämt myndigheten att garantera en central samordning 
för utarbetandet och uppföljningen av en gemensam expertbedömningsmetod, som ska 
tillämpas på alla behöriga nationella myndigheter. Parlamentet noterar att myndigheten, 
efter ikraftträdandet av samförståndsavtalet mellan myndigheten och de enskilda 
nationella myndigheter som ansvarar för övervakningen experternas vetenskapliga nivå 
den 4 juli 2011, fortfarande har ansvaret för utarbetandet och samordningen av en 
gemensam expertbedömningsmetod.

21. Europaparlamentet uppmanar också bestämt myndigheten att slutföra ingåendet av ett 
samförståndsavtal om den vetenskapliga utvärderingens oberoende, att ändra de interna 
förfarandena i överensstämmelse härmed och att uppdatera expertdatabasen. Parlamentet 
uppmanar vidare myndigheten och IAS att informera den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten när dessa mycket viktiga rekommendationer faktiskt har genomförts av 
myndigheten.

22. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om hur den tänker garantera att förfarandena för att involvera experter fullt 
ut tillämpas innan samförståndsavtalet har undertecknats av alla behöriga nationella
myndigheter.

23. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att tillhandahålla den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten sina riktlinjer och utvärderingskriterier för hanteringen av potentiella 
intressekonflikter bland personalen.

24. Europaparlamentet noterar bekymrat att det även i de finansiella kretsloppen finns 
potentiella intressekonflikter i förbindelse med hanteringen av betalningar på grund av att 
arbetsuppgifterna inte är tillräckligt åtskilda. Parlamentet uppmanar därför myndigheten 
att vederbörligen beakta denna mycket stora risk och att omedelbart vidta åtgärder för att 
korrigera denna brist.
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25. Europaparlamentet är mycket bekymrat över att myndigheten och dess styrelse inte 
effektivt kunnat lösa problemet med intressekonflikter.

Verksamhetsresultat

26. Europaparlamentet anser att lämpligheten och effektiviteten hos de system som upprättats 
inom myndigheten som stöd för den vetenskapliga rådgivningen rörande humanläkemedel 
bör utvärderas som ett sätt att mäta myndighetens resultat.

Internrevision

27. Europaparlamentet konstaterar att 11 ”mycket viktiga” rekommendationer från IAS enligt 
myndigheten fortfarande inte har genomförts. Parlamentet noterar att en av dessa 
rekommendationer enligt myndigheten har genomförts och nu håller på att granskas av 
IAS.

28. Europaparlamentet är bekymrat över att sju av dessa ”mycket viktiga” rekommendationer 
har försenats i mer än 12 månader. Dessa rekommendationer gäller 

– efterlevnaden av artikel 110 i tjänsteföreskrifterna,

– rekryteringsförfarandet,

– användningen av databaser,

– fastställandet av regler för registrering av produkter,

– riktlinjerna för hanteringen av potentiella intressekonflikter bland personalen,

– förfarandena för involvering av experter,

– åtskillnaden mellan arbetsuppgifter inom de finansiella kretsloppen.

Parlamentet uppmanar därför bestämt myndigheten att snabbt korrigera dessa brister som 
IAS har påpekat och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vidtagna 
åtgärder.

29. Europaparlamentet är dessutom bekymrat över att myndigheten avvisat två ”mycket 
viktiga” rekommendationer, som gäller

– de avgifter som betalas till nationella myndigheter,

– minskningen av antalet konsulter som arbetar inom myndigheten.

Parlamentet uppmanar myndigheten att omedelbart ge den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten en förklaring till varför dessa två rekommendationer avvisats. 

°

° °
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30. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på de rekommendationer från parlamentets 
tidigare ansvarsfrihetsbetänkanden som tas upp i bilagan till denna resolution.

31. När det gäller övriga övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 
ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2012 om byråernas 
verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.
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Bilaga
Europaparlamentets rekommendationer under de senaste åren

Europeiska 
läkemedels-
myndigheten

2006 2007 2008 2009

Verksamhets-
resultat

Ingen uppgift

– Principen om sund ekonomisk 
förvaltning uppfylldes inte konsekvent: 
myndighetens beräkning av likvida medel 
var inte ordentligt utarbetad.

– Myndigheten utövar sin verksamhet på 
två platser, vilket medför extrakostnader 
(direkta kostnader: 450 000 EUR)

– Goda resultat till följd av inrättandet av en 
sofistikerad verksamhetsbaserad budgetering och 
en uppföljning av användartillfredsställelsen. 

– Europaparlamentet uppmanar myndigheten att se 
över sin mäklarpolitik i ljuset av de finansiella 
risker som uppstått under året.

– Myndigheten utövar sin verksamhet på 
två platser, vilket medför extrakostnader.

– Europaparlamentet finner det oacceptabelt att myndigheten inte fullt 
ut tillämpar relevanta regler för hanteringen av intressekonflikter.
– 12 mycket viktiga rekommendationer och 1 kritisk rekommendation 
från flera tidigare årliga revisionsrapporter från IAS hade fortfarande 
inte genomförts 2009.
– Europaparlamentet finner det oacceptabelt att myndigheten inte fullt 
ut följer den egna uppförandekoden, och uppmanar dessutom 
myndigheten att dokumentera och utvärdera sina kontroller och 
arkivera de relevanta tilldelningsbesluten, som ska göras tillgängliga på 
myndighetens webbplats.
– Europaparlamentet begär enträget att myndigheten ska underrätta den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder för att garantera 
experternas oberoende som den vidtagit sedan den inrättades.
– Europaparlamentet uppmanar myndigheten att komplettera och 
regelbundet uppdatera den europeiska expertdatabasen i enlighet med 
förordning (EG) nr 726/2004.

Överföring av 
anslag mellan 
budgetår

– Budgetprincipen om ettårighet 
följdes inte. Utnyttjandegraden 
för åtagandebemyndigandena var 
lägre än 60 procent. Mer än 
40 procent av de åtaganden som 
ingåtts överfördes till budgetåret 
2007.

– Myndigheten hade problem med 
programmeringen, budgeteringen och 
genomförandet av sin verksamhet. 
32 000 000 EUR fördes över och 
4 000 000 EUR förföll. Myndigheten 
uppmanades att efterleva principen om 
ettårighet.

– Myndigheten uppmanades att efterleva principen 
om ettårighet. De anslag som överfördes 
respektive förföll uppgick till 36 000 000 EUR 
(19,7 procent av budgeten) respektive 
9 700 000 EUR (5,3 procent av budgeten).

– Revisionsrätten har rapporterat en överföring på 19 500 000 EUR 
euro (38 procent av myndighetens åtaganden) och att cirka 
14 800 000 EUR av dessa överföringar motsvarade verksamhet som vid 
årets slut ännu inte hade genomförts. Denna situation tyder på 
förseningar i genomförandet av den verksamhet som finansieras genom 
avdelning II i myndighetens budget och att myndigheten inte följer 
budgetprincipen om ettårighet.

Upphandlings-
förfaranden Ingen uppgift

– Transparensproblem i samband med 
urvalskriterier och metoder för 
utvärderingen av priskriterier och 
gemensamma upphandlingsförfaranden.

– Europaparlamentet kräver åter bättre 
förvaltning av offentliga upphandlingar.

– Europaparlamentet ber myndigheten att förbättra 
kvaliteten på sina upphandlingsförfaranden för att 
åtgärda de brister som revisionsrätten upptäckt (till 
exempel när det gäller tillämpningen av metoder 
för utvärderingen av priskriteriet och nödvändiga 
motiveringar för valet av förfaranden).

– Europaparlamentet är bekymrat över att revisionsrätten har 
rapporterat om fel i upphandlingsförfarandena motsvarande en 
betydande del av myndighetens totala budget för budgetåret 2009. 
Brister i kriterierna för utvärderingen, såsom priskriteriet och valet av 
förfaranden.
– Europaparlamentet ber myndigheten att förbättra kvaliteten på sina 
upphandlingsförfaranden för att åtgärda de brister som revisionsrätten 
upptäckt.
– Myndigheten uppmanas att införa en flerårig upphandlingsplan.
– Europaparlamentet uppmanar myndigheten att se till att resultaten av 
upphandlingsförfarandena kontrolleras innan man tecknar avtal.
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Inkomster från 
avgifter

– Myndigheten hade inte 
gjort någon ingående analys 
av kostnaderna för 
medlemsstaternas rapportörer 
i syfte att skapa ett sakligt 
och dokumenterat underlag 
som kan ligga till grund för 
granskningen av de avgifter 
som betalas till dem och 
därmed också de avgifter 
som faktureras dess kunder. 
Detta stred mot förordningen 
av avgifter.

– Transparensproblem i fråga om de 
belopp som betalas tillbaka till 
medlemsstaternas rapportörer. 

– Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera myndighetens 
fortlöpande höga nivå av likvida medel 
(41 887 000 EUR).

– Europaparlamentet uppmanar myndigheten att se till 
att samordningen mellan de ekonomiska och de 
vetenskapliga funktionerna blir bättre så att man kan 
komma till rätta med de oacceptabla långa 
förseningarna för betalningskraven.

Internrevision Ingen uppgift Ingen uppgift

– Europaparlamentet uppmanar 
myndigheten att genomföra en ”kritisk” 
rekommendation som kommissionens 
internrevisionstjänst utfärdade på området 
för experternas intressekonflikter och 
åtta ”mycket betydande” rekommendationer 
på området för dokumentation av 
intressekonflikter för myndighetens 
personal, databaser som används för att 
stödja de administrativa förfarandena för 
utvärdering och utarbetande av riktlinjer för 
registrering samt fullständig tillämpning av 
sådana riktlinjer. 

– Europaparlamentet är inte benäget att acceptera att 
revisionsförklaringen från den verkställande direktören 
inte innehåller någon reservation och därför inte 
respekterar det åtagande som ingåtts genom den 
uppförandekod som myndigheten antagit när det gäller 
interrevisionstjänstens och revisionsrättens 
revisionsförklaringar.
– Europaparlamentet begär att myndigheten, senast den 
30 juni 2011, till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten överlämnar rapporterna från 
internrevisionstjänsten sedan 2007.
– Europaparlamentet uppmanar kraftfullt myndigheten 
att snarast möjligt rätta sig efter rekommendationerna 
från IAS och senast den 30 juni 2011 tillhandahålla den 
myndighet som beviljar ansvarsfrihet en fullständig 
översikt över vilka åtgärder som vidtagits och 
genomförts.


