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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства особено много работата на Европейската агенция по лекарствата при 
оценяването и надзора на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба 
в Съюза;

2. подчертава отново, че бюджетът на Агенцията се финансира от бюджета на Съюза и 
от таксите, плащани от предприятията от фармацевтичната промишленост при 
подаването на заявления за получаване или запазване на разрешение за търговия в 
Съюза; отбелязва, че общият бюджет на разположение на Агенцията беше 
208 400 000 EUR, в това число 33 600 000 EUR под формата на нова бюджетна 
субсидия от Съюза;

3. отбелязва готовността на Агенцията да публикува декларациите за интереси на 
експертите, които участват в оценката на лекарствени продукти; изразява при все 
това съжаление поради факта, че все още много от експертите не са публикували 
своите декларации за интереси;

4. отбелязва увеличения брой продукти и услуги (становища, доклади, научни 
консултации, инспекции) в сравнение с 2009 г.; изразява също така задоволство от 
прилагането на Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1999 г. за лекарствата сираци1 и насърчава Агенцията да продължи 
своите действия за осигуряване на стимули за научните изследвания, 
разработването и пускането на пазара на определени лекарствени продукти сираци;

5. припомня, че Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за 2010 г .  са 
надеждни, законосъобразни и редовни; отбелязва при все това, че Сметната палата 
отправи забележки във връзка с преноса на бюджетни кредити, договорите за 
информационни технологии и системата за плащане на услуги, предоставяни от 
националните органи;

6. приветства усилията на Агенцията за още по-голямо намаляване на преносите; 
изисква от Агенцията да продължи този процес, за да се прилага напълно 
принципът на ежегодност, както беше изискано в предходни години;

7. наблюдава процесите във връзка с договорите за информационни технологии, 
предвид сериозна грешка през 2009 г.; отбелязва работата на Агенцията за 
укрепване на нейната система за утвърждаване на разходите и за използване на 
всички инструменти за ограничаване на човешките грешки в хода на работата;

8. отбелязва факта, че на 17 март 2011 г. управителният съвет прие ограничения 
относно последващата професионална дейност на бившия изпълнителен директор 

                                               
1 OВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1.
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на Агенцията, след като неговото решение от януари 2011 г. изцяло да разреши 
новата дейност на бившия изпълнителен директор беше последвано от подкрепен от 
Европейския парламент публичен протест; припомня във връзка с това, че 
делегация на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните посети Агенцията през юни 2011 г .  с цел проследяване на случая и 
получаване на допълнителна информация относно подобрените процедури; 
припомня освен това, че комисията проведе размяна на мнения с изпълнителния 
директор, назначен през юли 2011 г., в рамките на която въпросът беше разгледан 
отново, с цел да се избегнат в бъдеще случаи от такова естество;

9 отбелязва, че ако в своя доклад за последващите мерки от септември 2010 г. 
службата за вътрешен одит все така счита за „неадекватна [оценката] на 
независимостта на експертите“, изпълнителният директор на Агенцията следва да 
публикува списък с всички засегнати лекарствени продукти, както и доклад за това, 
как Агенцията възнамерява за коригира тези процедури;

10. подкрепя всички усилия на изпълнителните и административните органи на 
Агенцията за реформиране на системата за плащане на услуги, предоставяни от 
органите на държавите членки, която логично следва да се основава на реалните 
разходи; настоятелно призовава управителния съвет да постигне напредък по този 
въпрос;

11. призовава Агенцията да информира комисията по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните два пъти годишно за подобреното изпълнение на мерките, 
предприети по отношение на служителите и експертите; въз основа на наличните 
данни счита, че изпълнителният директор на Европейската агенция по лекарствата 
може да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията за финансовата 2010 година.
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